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Tybed faint ohonoch fu’n steddfota dros benwythnos Gŵyl y Banc Calan Mai eleni? Wel, un o
uchafbwyntiau unrhyw eisteddfod yw’r Coroni neu’r Cadeirio - chwilfrydedd ymysg y gynulleidfa wrth
chwilio am y bardd tebygol o blith yr holl wynebau, a’r tensiwn wrth aros yn eiddgar i weld pwy (os unrhyw
un) fydd yn codi ar ei draed neu ei thraed ar ganiad y ffanffer. Ond sut deimlad yw bod yn ‘sgidiau’r person
hynny sy’n gorfod codi fyny tybed? I’r rheiny ohonom sydd erioed wedi cael y profiad, mae hwn yn
gwestiwn digon teg am wn i, ond un sy’n hen gyfarwydd â’r teimlad yw Terwyn Tomos, o Landudoch.
Eleni, - dros benwythnos Gŵyl y Banc, fe lwyddodd i ennill Coron Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen
Pontrhydfendigaid ar y Dydd Sadwrn, a Chadair Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog ar y Dydd Llun.

Y testun yn Bont oedd cerdd neu ddilyniant o gerddi yn
y mesur rhydd ar y thema “Cadwynau”. Dewis creu
casgliad o gerddi wnaeth Terwyn, a hynny ar
wahanol bethau sy’n ein clymu - amser, rhyfel,
diwylliant - a’n hanallu i ddianc oddi wrthyn nhw.
Casgliad a blesiodd y beirniaid yn fawr mae’n amlwg.
Rhoddwyd dewis o destunau yng nghystadleuaeth
Cadair Maenclochog - “Y Frwydr”, “Llef un sy’n
llefain” neu “Cynhaeaf”,- a “Llef un sy’n llefain” aeth â
bryd Terwyn, â’r lleisiau amrywiol sy’n ein clymu i
ddilyn llwybrau penodol, a dylanwad y gorffennol ar
heddiw ac yfory, yn gefndir i’w waith buddugol.
Tipyn o gamp yn wir! Beth fydd hi nesa tybed? Coron
neu gadair arall i ychwanegu at y casgliad? Cawn weld!
Yn y cyfamser, llongyfarchiadau calonnog i chi
Terwyn.
Gyda diolch i Arvid Parry-Jones a Hefin Parri Roberts
am y lluniau.

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at
seremoni anrhydeddu’r gwirfoddolwyr
o’r Gogledd eleni, a hynny yn
Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, ar
ddechrau mis Awst.
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Sut y’ch chi’n derbyn
eich copi?
Ar gael drwy’r post,
ar e-bost
neu o’r wefan

Manylion llawn ar
www.steddfota.org

Ymunwch
yn yr hwyl
a rhowch
gynnig
arni yn
eich
‘steddfod
leol!

COFIWCH roi gwybod
mewn da bryd i Shân neu
Lois beth yw dyddiad
eich ‘steddfod
fel y gallwn ei hysbysebu
ar y wefan ac yn
’Steddfota

Llai na 3 mis i fynd!
Pwy fydd yr enillwyr lwcus yn Eisteddfod
Genedlaethol Sir Conwy tybed?
Mynnwch eich tocyn!
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Gydag Eisteddfod yr Urdd ar y gorwel,
edrychwn ymlaen eleni eto i’ch croesawu
i’n stondin yn Mae Caerdydd ar ddiwedd
y mis.
Fel sy’n arferol bellach bydd gennym
ddigonedd o bethau i’ch cadw’n brysur arddangosfeydd lliwgar a deunydd
defnyddiol (fel rhaglenni eisteddfodau
lleol), cystadlaethau â chyfle am wobr
neu ddwy, heb anghofio’r cyfle i brynu
tocyn raffl wrth gwrs!
Felly, cofiwch alw heibio stondin rhif 51.
Pob lwc i’r holl gystadleuwyr fydd yn
mynd amdani ac yn cynrychioli eu
siroedd yn ystod yr wythnos mwynhewch y profiad a llongyfarchiadau
am gyrraedd y Genedlaethol!

Dewch â chyflenwad
o raglenni eich
eisteddfod draw i’w
harddangos ar ein
stondin neu
postiwch nhw at
Shân Crofft Passmore,
17 Rennie Street,
Riverside, Caerdydd
CF11 6EG
CYFLE GWYCH I
HYRWYDDO EICH
‘STEDDFOD!

Welwn ni chi yno!

Ydych chi (neu rywun ’rydych yn ei adnabod) wedi ennill
Tlws yr Ifanc mewn eisteddfod leol ers mis Awst diwethaf?
A fyddai diddordeb gyda chi i gael cyfle i drafod
eich gwaith gyda’r Prifardd a Bardd Cenedlaethol
Cymru, Ifor ap Glyn, ym Mhabell Lên yr
Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, Conwy eleni?
Os oes, cysylltwch gyda Shân i drafod ymhellach:
02920 213596 / shan@steddfota.org

Edrych ‘mlaen i glywed wrthych!
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Dyma flas i chi…...

(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr)
Twm Ebbsworth o Lanwnnen oedd
enillydd y Gadair i rai dan 21 oed yn
Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen

Enillwyd Tlws yr Ifanc, am waith cerddorol,
yn Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
gan Siwan Aur George, o Ledrod

Côr ABC yn mwynhau llwyddiant yn
Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth

Tair o unawdwyr llwyddiannus
Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Rhinedd Williams enillydd Tlws Coffa Penfro
Rowlands am gyfansoddi
emyn dôn yn
Eisteddfod Gadeiriol
Maenclochog

Côr o blant yn ei morio hi yn
Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi
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Un o’r grwpiau offerynnol yn Eisteddfod
Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys

Trefor Pugh, Trefenter, a Dafydd Jones o Giliau Aeron yn
gyd-enillwyr ar yr Unawd Cerdd Dant Agored yn
Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid

Gwyn Jones, Llanafan enillydd yr Unawd
Emyn dros 60 oed yn
Eisteddfod Gadeiriol
Llangadog a’r Cylch

Tair merch o Flwyddyn 5 a 6 fu’n llwyddiannus yn y
gystadleuaeth lefaru i’r oedran hwnnw yn Eisteddfod Myddfai

Criw o gystadleuwyr ifanc yn mwynhau
Eisteddfod Uwchmynydd

Enillydd yr Her Unawd yn Eisteddfod Heol Senni
oedd John Davies, Llandybie

Oriel lawn ar ein gwefan:
www.steddfota.org
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Tybed faint ohonoch
sydd wedi rhoi cynnig ar
y gystadleuaeth hon yn
barod?
Dim ond ennill gwobr (1af, 2il neu 3ydd) mewn dwy eisteddfod leol sy’n rhaid gwneud er
mwyn cael cyfle wedyn i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar ddechrau mis
Awst.
Felly gyda rhyw ddeufis ar ôl eleni (yn ôl yr amodau), dyma benderfynu gofyn i lond llaw
o feirniad profiadol, pa gyngor munud ola’ fuasen nhw’n ei roi i’r rheiny sy’n paratoi ar
gyfer y gystadleuaeth hon, a beth yn eu barn nhw sy’n gwneud perfformiad llwyddiannus?

Diolch i’r beirniaid am fod mor barod i rannu’u harbenigedd. Gan obeithio y bydd hyn o
gymorth wrth i chi baratoi ar gyfer y perfformiad, - dymunwn bob lwc i chi!
Cofiwch fod manylion llawn y gystadleuaeth ar www.steddfota.org
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Cadeiriau Rhyngwladol y Brifwyl
Yn ddiweddar mi fu sylw ar y cyfryngau i un o Gadeiriau Cenedlaethol T. Rowland Hughes a
ddaeth i’r fei (nid ei bod hi ar goll i’r sawl a wyddai amdani!). Bu ymholiadau yn ei chylch gan
berthynas i wneuthurwr y gadair sydd bellach yn byw yng Ngogledd America; a thrwy ymchwil
trylwyr Tomos Morse o’r BBC daethpwyd o hyd i Gadair Machynlleth 1937 gydag un o
ddisgynyddion Rowland Hughes yng Nghaerdydd. Mae hi’n gadair drawiadol; nid un sy’n apelio
at chwaeth heddiw, efallai, ond un urddasol serch hynny, ac yn rhodd ar y pryd gan rai Gymry
cefnog Brisbane, Awstralia.
Bellach, ni fyddech yn clywed am unrhyw un ar wahan i saer o Gymru yn derbyn y cyfrifoldeb o
ddylunio a chreu Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn ystod y tridegau, fodd bynnag, roedd hi’n
gyffredin gweld cadeiriau egsotig o bob math ar lwyfan y brifwyl.
Dyna i chi gadair Eisteddfod Wrecsam 1933, a gomisiynwyd gan Gymry alltud yn Hong Kong
(Cymdeithas Gymraeg Shanghai oedd hefyd yn gyfrifol am gomisiynu Cadair Genedlaethol
Abertawe 1926, a enillwyd gan Gwenallt); cadair anferthol a grefftwyd gan bedwar dyn dros
gyfnod o ddeunaw mis mewn amddifaty yn Shanghai.
Yn Eisteddfod Caernarfon 1935 wedyn, gan Gymry Seland Newydd y daeth y
Gadair; a honno wedi ei chrefftio’n drawiadol gan seiri Maori, o goed cynhenid a
gyda cherfwaith dotemaidd o greaduriaid a duwiau ar hyd y breichiau a’r coesau.
Roedd hon hefyd yn nodedig am mai hi oedd y Gadair Genedlaethol gyntaf i gael
ei hennill am gerdd ar y vers libre cynganeddol, ac am mai awdur y gerdd honno
yw’r prifardd cadeiriol ieuengaf erioed i eistedd yn hedd yr Eisteddfod
Genedlaethol; Gwyndaf, a ddaeth maes o law yn Archdderwydd ac yn Gofiadur
yr Orsedd. Gellir gweld y gadair hon (ac mae hi’n werth ei gweld os cewch chi
gyfle) yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.
Sefyllfa debyg oedd hi yn Abergwaun ym 1936, pan dderbyniodd y Prifardd
Simon B. Jones Gadair oedd yn rhodd gan Gymry Uganda, a’r gadair eto yn
adlewyrchu nodweddion y wlad honno tra’n eu cydblethu â delweddau o Gymru
a Chymreictod.
Mae’r cadeiriau hyn yn eithriadol o ddifyr o ran eu hanes a’u dyluniad. Byddent wedi creu cryn
argraff ar y pryd, ac maent yn dal i wneud – dyna oedd eu bwriad, wrth reswm. Maent yn
cynrychioli adeg penodol yn ein hanes, ac yn drysorau, heb os. Ond chwithig ar y llaw arall ydi
meddwl mai lledaeniad yr Ymerodraeth Brydeinig fu’n gyfrifol am alltudiaeth nifer o’r Cymry
cefnog hyn, ac mai eu safle freintiedig fel rhan o’r ymerodraeth honno a’u galluogai i anfon eu
nawdd adref i gefnogi’r Brifwyl.
Os ydych chi’n gwybod am hen gadair eisteddfodol
goll sy’n llechu yn rhywle, fe allwch hysbysu
prosiect Casglu’r Cadeiriau:

trwy’r wefan – cadeiriau.cymru;
dros e-bost – iestyntyne@yahoo.co.uk;
neu drwy chwilio am 'Casglu'r Cadeiriau' ar Twitter,
Facebook neu Instagram.
Gallwch hefyd ysgrifennu ataf yn 9 Heol Elinor,
Caernarfon, LL55 1PG.
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd
MAI 2019
25 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn

27 Mai - 2 Mehefin

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro

Alwyn Roberts

07818454190

MEHEFIN 2019
8 Mehefin

Eisteddfod Kerry

Ian Davies

01597 870248

8 Mehefin

Eisteddfod Dyffryn Elwy, Llanfair Talhaearn

Elinor Davies

01745 720235

8 Mehefin

Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth

Rhian Thomas

01341 450295

9 Mehefin

Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd

Catrin Jones

01286 831365 / 07769702841

22 Mehefin

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan

Eifion M Jones

01745 870656

28-29 Mehefin

Gŵyl Fawr Aberteifi

Des Davies

01239 615914

29 Mehefin

Eisteddfod Y Fenni - Oedolion

Rosemary Williams

01873 811814

6 Gorffennaf

Eisteddfod Yr Hen Gapel Llanbrynmair

Beti Owen

01650 521388

6 Gorffennaf

Eisteddfod Bro Llandegfan

Beryl Griffith

01248 714883

12-13 Gorffennaf

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw

Catrin Hughes / Gwenan Davies

01938 820594 / 01938 820447

13 Gorffennaf

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd

Non Gwenllian

01407 720804 / 07580568877

20 Gorffennaf

Eisteddfod Gadeiriol Castellnewydd Emlyn a’r Cylch

Bethan Jones

01239 711734 / 07875548781

27 Gorffennaf

Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu

Annette Thomas

01874 622892

GORFFENNAF 2019

AWST 2019
3-10 Awst

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

24-26 Awst

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan

Dorian Jones

01570 422678

21 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl

Anwen Evans

01269 833568

21 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth

Mair Davies

01970 890245

27 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Felinfach

Meinir Lewis

01570 470050

28 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd

Susan Price

01591 610303

4 Hydref

Eisteddfod Calfaria, Garnant

Jane Cousins

01269 615261

4 Hydref

Eisteddfod Stesion Trawsfynydd

R Derfel Roberts

07833506500

5 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth

Catrin Bellamy Jones

01545 580279

11 Hydref

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas

Gareth Evans-Jones

01248 853786

12 Hydref

Eisteddfod Y Plant Llandrindod

Gill Wilson

01597 824726

12 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin

Davinia Davies

01269 870490

18 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe

Helen Evans

01792 883252

18 Hydref

Eisteddfod y Cymoedd

Luned Jones

02920 861281 / 07811618193

Rhian Jones

07846976866

MEDI 2019

HYDREF 2019

19 Hydref

Eisteddfod Ardudwy

Mai Roberts

01341 242744 / 07818843309

25-26 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch

Eirlys M Hughes

01286 870898

26 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint

Mair Williams

01558 650292
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Rhestr dyddiadau yn cael ei diweddaru’n gyson
- ewch i www.steddfota.org

