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Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau

Awst 2021

Ar Orffennaf y 10fed, cynhaliwyd yr Eisteddfod Powys ddigidol gyntaf
erioed. Byddai’r criw aeth ati i drefnu’r Eisteddfod Powys gyntaf nôl yn 1820
prin yn gallu coelio’r peth! Oherwydd cyfyngiadau Covid eleni, roedd gan
Gymrodoriaeth Cadair a Thalaith Powys y weledigaeth a’r uchelgais i fynd ati
i gynnal Eisteddfod ar lein.

Mewn cydweithrediad â Menter Iaith Maldwyn,
aethpwyd ati i lunio Rhestr Testunau, Rheolau Cystadlu a
Ffurflen Gais ddigidol. Bu’n rhaid cwtogi’r Rhestr
Testunau sydd fel arfer yn cynnwys oddeutu 150 o
gystadlaethau, a daethpwyd i ben ar 66 o gystadlaethau
amrywiol. Cafwyd cymysgedd o gystadlaethau gwaith
cartref a llwyfan, traddodiadol a chyfoes, ac ambell i
gystadleuaeth wahanol iawn i’r arfer gan fod cynnal
Eisteddfod ar lein yn cynnig y cyfle i arbrofi tipyn.
Ymysg y rhai newydd, roedd cystadleuaeth Gôl y Ganrif,
cystadleuaeth Cerddorfa Cegin, cystadleuaeth creu giffs a
memes Cymraeg doniol, cystadleuaeth adeiladu den neu
nyth yn yr ardd, a hyd yn oed cystadleuaeth creu
hysbyseb fideo i fusnesau lleol.
Roedd yr ymateb a gafwyd yn hollol syfrdanol, gyda
bron i 1200 o eitemau ar draws yr adrannau. Daeth
oddeutu 700 o eitemau gwaith cartref i law, a bron i 500
o eitemau llwyfan. Tipyn o dasg i’n tîm profiadol o
feirniaid oedd pori trwy’r gwaith i gyd, ond mae pob un
wedi nodi’r pleser a gafwyd o ddarllen, gwylio, ac edrych
ar bob eitem a pherfformiad, gyda chanmoliaeth uchel
iawn i’r safon - diolch iddynt am eu beirniadaethau difyr.
Oherwydd swmp y ceisiadau ddaeth i mewn,
penderfynwyd darlledu’r Eisteddfod mewn tair sesiwn ar
YouTube; Bore, P’nawn a’r Hwyr - gyda phob un o rhain
yn para fymryn dros ddwy awr yr un. Erbyn hyn mae
dros 3,700 wedi gwylio’r dair sesiwn. Daeth sawl sylw
gan ‘Steddfotwyr selog y fro, yn nodi eu bod wedi
eistedd o flaen y sgrin trwy’r dydd i wylio – gyda digon o
amser rhwng bob sesiwn i ymborthi! Gellir dychwelyd
unrhyw dro i wylio’r Eisteddfod ar YouTube:
https://tinyurl.com/EisteddfodPowys

Hoffwn ddiolch i’r unigolion aeth ati i recordio fideos i
agor a chau pob un o’r sesiynau hefyd, sef Tom Jones Derwydd Gweinyddol Gorsedd Powys, Alecs Peate,
Telynores Powys - Cyfeilyddes yr Eisteddfod, Pryderi
Jones - Arwyddfardd Eisteddfod Powys, Aled Lewis
Evans - ar ran Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Powys
Rhosllannerchrugog 2022 a Penri Jones - ar ran
Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Powys Edeyrnion a
Phenllyn 2023. Mae’n dyled yn fawr i’r tîm o dri a fu’n
gweithio cefn llwyfan fel petai. Diolch i Siôn Jones am
y gwaith dylunio trawiadol, Rhian Davies o Fenter
Maldwyn am y gwaith gweinyddol a chadw trefn ar
bopeth ac i Chris Baglin o Gwmni Llusern Hud am y
gwaith technegol a gwneud gwyrthiau wrth roi y fideos
i gyd at ei gilydd.
Mae rhestr cyflawn o’r canlyniadau i’w gweld ar
www.eisteddfodpowys.co.uk. Roedd hi’n sicr yn chwip
o ‘Steddfod!
Rhian Davies (Menter Iaith Maldwyn)

Diolch o galon i’r rheiny drodd fewn i gefnogi ein Seiat
‘Steddfota cyntaf erioed ar nos Fawrth y 6ed o Orffennaf!
Cafwyd awr ddifyr yng nghwmni ein panelwyr profiadol Lowri Jones (Bro360), yn cyflwyno canllaw newydd sbon Dod Ynghyd (gweler isod) - i gynorthwyo gyda’r dasg o ailgynnau bwrlwm bro ac ail-ddechrau cyfarfod fel
sefydliadau ac ati. Ac yna, sôn y dasg o drefnu
eisteddfodau rhithiol oedd Terwyn Tomos (Eisteddfod
Llandudoch) a Rhian Davies (Menter Iaith Maldwyn ac
Eisteddfod Powys), a dyna chi ysbrydoliaeth yn wir! Cafwyd
darlun gonest a bywiog gan y ddau, â’r syniadau’n byrlymu.
Pleser oedd gwrando ar gyflwyniadau brwdfrydig y tri, ac mae’n diolch ni’n fawr iddynt am rannu eu profiadau a
rhoi blas i ni o’r hyn sy’n bosib, dim ond i ni feddwl tu allan i’r bocs. Gan obeithio bod y rheiny ohonoch oedd yn
bresennol yn teimlo eich bod wedi elwa o’r sesiwn. Edrychwn ymlaen at gynnal Seiat arall yn y dyfodol agos.
Mae modd gwylio’r cyfan eto ar sianel YouTube newydd y Gymdeithas, os chwiliwch am “Seiat Steddfota”.

Lawrlwythwch
eich copi o wefan
Bro360

Canllaw yw Dod Ynghyd i’n hannog ni i
feddwl am y cwestiynau yma wrth ddod yn
ôl at ein gilydd. Mae’n ganllaw i unigolion
sy’n cydio yn yr awenau er mwyn gwneud
gwahaniaeth; i grwpiau sydd wedi’u hen
sefydlu sydd eisiau edrych ar bethau o’r
newydd; i fudiadau sydd wedi blino ar hen
arferion. Mae’n gofyn i ni ystyried pwy y’n
ni, i ble y’n ni eisiau mynd, pwy ddyle ni fod
yn eu cynnwys, a sut i gynnwys y rhai dy’n
ni ddim.
Pam Dod Ynghyd? Sut i Ddod Ynghyd? Yr
un yw’r ddau.

Rydym ar groesffordd ddiwylliannol o ganlyniad i’r
pandemig, a’r mwyafrif wrth gwrs yn dyheu i ddod o hyd i
ffyrdd i gynnal digwyddiadau’n lleol unwaith eto. Oni bai
y gellir gwneud hynny, yna mae bygythiad gwirioneddol y
gwelwn draddodiadau’n diflannu, a phwy a ŵyr pa effaith
andwyol fyddai hynny yn ei gael ar ein cymunedau a’n
hiaith.
Wrth ymateb i bryderon aelodau, mae Cymdeithas
Eisteddfodau Cymru wedi cynllunio rhaglen waith
uchelgeisiol er mwyn medru cynnig cymorth ymarferol
wrth gynllunio i’r dyfodol; gyda’r bwriad clir o fagu hyder,
creu egni o’r newydd a sicrhau safonau creadigol.
O fis Medi ymlaen bydd y strategaeth “Agorwch y
Drysau” yn cynnig cyfres o sesiynau panel misol dros
Zoom, gyda chyfle i glywed gan unigolion profiadol sydd
wedi trefnu digwyddiadau cenedlaethol, gan gynnwys
Eisteddfod AmGen, Eisteddfod T a Gŵyl Tafwyl.Yn
ogystal bydd cyflwyniadau gan arbenigwyr, cwmnïau a
mudiadau fydd yn trafod ystod eang o bynciau gan
gynnwys iechyd a diogelwch, hawliau, materion technegol,
cyfathrebu, codi arian a meddwlgarwch.

Cadwch bob
tocyn yn saff, ac
os oes angen
rhagor,
cysylltwch ag
Aled

Bydd ail ran ein strategaeth “Sbardun Steddfota”, o
fis Chwefror 2022 yn canolbwyntio ar briod waith yr
eisteddfodau: beirniadu, cyfansoddi, perfformio.
Rydym yn awyddus i ddatblygu sgiliau, codi safonau
a chreu llwybr cystadlu ar draws llwyfannau Cymru.
Allwn ni ddim pwysleisio pa mor dyngedfennol fydd
y misoedd nesaf i bob un ohonom, felly fe’ch anogir i
ymuno a’r sesiynau a rhannu’r manylion o fewn eich
cymunedau yn lleol. Cyhoeddir y manylion yn llawn,
gan gynnwys y cyrsiau hyfforddi sgiliau digidol
sylfaenol, ar ein gwefan.
Mewn cyfnod o warchod ein talentau cynhenid, ein
diwylliant a’n hiaith, ein blaenoriaeth yw ail blannu a
thocio’r winllan er mwyn i gynulleidfaoedd
unwaith eto fedru cyd-flasu ffrwyth a chynnyrch ein
heisteddfodau lleol.
* GWELER Y DUDALEN GEFN AM
AMSERLEN O WEITHGAREDDAU
“AGORWCH Y DRYSAU”
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Dyna oedd ymateb enillydd ein cystadleuaeth ddiweddar - Ysgrifennu Darn Digri - pan ofynnwyd iddo
beth oedd yr ysbrydoliaeth a’r sbardun tu ôl i’w gerddi. Do, fe gafodd J.Richard Williams o Langefni
(isod) lwyddiant gyda dwy o’i gerddi, gan ennill y wobr gyntaf yn ogystal â’r drydedd wobr. Yn un sydd,
yn ei eiriau ei hun, yn hoff o dynnu coes ffrindiau - pan ddaw ar draws syniad sy’n apelio, rhaid mynd
amdani, beth bynnag fo’r testun!
Ag yntau wedi ymddeol o fod yn bennaeth ysgol, mae ganddo ddigon i’w
gadw’n brysur - garddio, cyfansoddi (ennillodd nifer o dlysau a chadeiriau),
cyfieithu pregethau, darllen, paratoi sgyrsiau ar gyfer gwahanol gymdeithasau
(pan fydd hawl mynd allan atynt eto) a thynnu lluniau. Mae e hefyd yn
Dderwydd Gweinyddol Eisteddfod Môn, ac yn poeni (fel llawer) am ddyfodol
eisteddfodau lleol. Gwêl bwysigrwydd, felly, mewn cefnogi ein gilydd trwy
gystadlu mewn cystadlaethau fel yr un yma, yn enwedig gan fod cymaint o’n
heisteddfodau wedi gorfod gohirio eleni eto. Er ei fod wedi cyfansoddi ambell
gerdd ddigri i dynnu coes ffrindiau – un o’r rheiny mewn cyfuniad o dair iaith
unwaith pan ar wyliau yn Ffrainc – fel telynegwr yn fwy na dim mae J. Richard
Williams yn meddwl amdano’i hun, a hynny am ei fod meddai ef, “yn ymlafnio
yn aflwyddiannus efo’r gynghanedd!”
Beth bynnag am hynny, fe lwyddodd ei gerddi “Dwy ochr i’r un stori” ac “Os am Fargen”, i roi gwên ar
wyneb y ddau feirniad, sef Iwan John a Non Parry – dau brofiadol iawn ym maes sgriptio a chomedi.
Roeddent yn hoff o’r gwreiddioldeb yn “Os am Fargen” ac arddull ddi-flewyn ar dafod y bardd wrth iddo
siarad am farddoni yn ei gerdd fuddugol, “Dwy ochr i’r un stori”, a’r ffaith bod ‘na ddim cystadlaethau ar
gael ar y pryd, yn ogystal â’r syniad nad pob beirniad all feirniadu! Pawb â’i farn!
Megan Richards o Aberaeron oedd enillydd yr ail wobr, am gerdd yn dwyn y teitl
“Y Trip”. Yn enw cyfarwydd ym myd eisteddfodau lleol, mae Megan wedi ennill
nifer o wobrau am waith llenyddol - megis cyfansoddi emyn yn Eisteddfod Rhys
Thomas James, Llanbed, a thlws coffa y diweddar Llwyd Williams yn Eisteddfod
Maenclochog am stori fer, ac yn wir fe enillodd ddeuddeg cadair ar hyd y
blynyddoedd. Mae hi’n hoff iawn o ysgrifennu cerddi o bob math, o’r dwys i’r
digri – telynegion, sonedau, limrigau, emynau ac mae nifer o’i phenillion wedi
ymddangos ar gardiau Nadolig Merched y Wawr. Mynychodd Ysgol Farddol
Caerfyrddin hefyd, a oedd, meddai, yn brofiad arbennig. Mae hi wedi ymddeol
ers sawl blwyddyn bellach, a chyn y pandemig roedd hi’n cadw’i hun yn brysur
yn coginio, gwneud gwin cartref a barddoni, ond y gorchwyl gorau, medd Megan,
oedd edrych ar ôl eu hwyrion.
Yn ogystal â bod yn aelod gweithgar o Ferched y Wawr, Sefydliad y Merched a Chymdeithas Hwyl a
Hamdden (sydd fel arfer yn cyfarfod yn Theatr Felinfach), mae Megan wrth ei bodd yn cystadlu mewn
eisteddfodau a sioeau mawr a bach, ac mae hi (fel pob un ohonom) yn gobeithio y gall ail-afael ynddi eto
cyn hir. Cafodd ei hysbrydoli i ysgrifennu “Y Trip” wrth iddi gofio am bethau a ddigwyddodd ar lawer i
drip yn y gorffennol! Yn ôl y beirniaid roedd hi’n paentio’r pictiwr yn dda, a bod darlun llawn halibalŵ a
chwerthin yn dod i’r meddwl yn syth. Pwy â ŵyr, efallai daw llu o atgofion ‘nôl i chithau hefyd wrth i chi
ddarllen y gerdd!

Edrychwn ymlaen at ganlyniadau’r
Ffotograffiaeth yn y rhifyn nesaf!
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Pan nad oes unman i fynd, man a
man ceisio cael pobl i gystadlu
mewn Eisteddfod! Arferai papur
bro Y DDOLEN gynnal Eisteddfod
lenyddol yn flynyddol ond bu saib
ers sawl blwyddyn. Roedd eleni yn
teimlo gystal amser ag unrhywbryd
i ail-gynnau’r fflam!
Aed ati i lunio casgliad o
gystadlaethau amrywiol o limrig i
goginio! Yn ogystal roedd modd
ennill cadair gyfforddus, fel
gwnaeth Eryl Rees o Dregaron
(llun ar y chwith), drwy gystadlu
yn y stori neu gerdd ddigri. Cadair
ddefnyddiol yn wir!

Ar ôl llwyddiant Eisteddfod Capel y
Groes, Llanwnnen llynedd, penderfynwyd
cynnal eisteddfod ar-lein eleni eto.
Yn ôl y beirniaid, Carys Mai, Lowri Jones
a Delor James roedd safon y cystadlu yn
uchel iawn, a chafwyd cystadleuwyr o bob
rhan o Gymru.
Cynhaliwyd yr eisteddfod ar y 7fed o
Ebrill, ac fel y llynedd, tudalen Facebook
yr Eisteddfod oedd canolbwynt y cystadlu.
Roedd fideos o’r holl ganu a llefaru a’r
gwaith celf a llên yn cael eu cyhoeddi ar
dudalen Facebook Eisteddfod Capel y
Groes yn ystod y dydd. Yn ogystal, roedd
y canlyniadau hollbwysig yn cael eu
postio’n rheolaidd!
Enillwyd y Tlws
Llenyddiaeth gan
Elin Williams,
Tregaron

Bardd y Gadair Steffan Phillips,
Caerdydd ac Aberteifi
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Cafwyd prynhawn o weithgareddau ar Facebook ar
Ddydd Sadwrn, Mai 15fed er mwyn nodi dyddiad
Eisteddfod Llandudoch, a ohiriwyd fel digwyddiad byw
eleni eto. Cafwyd eitemau cerddorol a darluniau oddi
wrth blant Ysgol Llandudoch, a pherfformiadau gan rai
unigolion grwpiau.
Yr unig gystadlu oedd ar y cystadlaethau llenyddol
agored, ac i ddysgwyr. Hefyd, bu cystadlu ar
gystadlaethau penodol i rai a fynychodd weithdai
ysgrifennu Cymdeithas Eisteddfodau Cymru gyda Ceri
Wyn Jones a Bethan Gwanas.
Braf yw gallu dweud bod cystadlu brwd iawn wedi bod
ar rhain, a difyr oedd gwrando ar y beirniaid Eurig
Salisbury, Elwyn Hughes, a Philippa Gibson yn
traddodi eu beirniadaethau ar Facebook. Diolch o galon
iddyn nhw am eu gwaith caled, i’r holl gystadleuwyr am
anfon deunydd i mewn, ac i’r rhai a gyfrannodd
eitemau.

COFIWCH ANFON HANES, CANLYNIADAU
a LLUNIAU EICH EISTEDDFOD CHI AT
lois@steddfota.org

Gŵyr pawb fod Zoom a chyfryngau
tebyg wedi bod yn fendith dros yr un
mis ar bymtheg diwethaf ac ry’n ni’n
hynod ffodus o’u cael. Ond dydy
ymarferion côr ar Zoom jyst ddim ’run
peth! Dyma brofiadau dau gôr:

Bechgyn Bro Taf
Rydyn ni’n gôr meibion o Gaerdydd, sydd wedi bod yn
canu bellach am dros ddegawd. Mae’r côr, sydd wedi
bod yn rownd derfynol cystadleuaeth Côr Cymru ar
ddau achlysur ac sydd wedi cael gwahoddiad i ganu
ledled Ewrop, wedi dod ynghyd i ganu unwaith eto yn
ystod y pandemig. Ar y mwyaf, mae tua 30 o aelodau
gyda ni, sy’n ein gwneud ni’n unigryw, gan ein bod ni
mor fach. Mae ein niferoedd wedi bod o fudd, yn
enwedig o drefnu ymarferion dan gyfyngiadau Covid19.
Fel arfer, mewn eglwys neu gapel byddwn ni’n
ymarfer, ond dros y flwyddyn ddiwethaf rydyn ni wedi
bod yn canu yn yr awyr agored (ond dan do!) yn yr
eisteddle yn Stadiwm Athletau Cenedlaethol Cymru, yn
ardal Lecwydd, Caerdydd. Mae’n braf cael dod at ein
gilydd bob nos Fawrth, i gymdeithasu a phrofi’r wefr o
gyd-ganu ein hoff ganeuon.
Doedd hi ddim yn benderfyniad hawdd ail-ddechrau
ymarferion eto, ond ar ôl ennill cystadleuaeth gorawl
Eisteddfod y Cymoedd ar ddiwedd 2019, penderfynwyd
bod yn rhaid parhau â’r momentwm llwyddiannus
hwnnw, dan arweinyddiaeth Richard Vaughan. Roedd
pobl wedi cael llond bol hefyd o ganu’n ‘rhithwir’ a
doedd dim modd i’n cyfeilyddes, Ffion Rhisiart,
gymryd rhan yn y fideos yma chwaith, felly roedd hi’n
amser am newid!
Roedd yr ymarfer cyntaf ychydig yn lletchwith. Roedd
yn rhaid i ni roi rheolau iechyd a diogelwch ar waith
gan gadw tair sedd a dwy res rhwng pob aelod. Roedd
pawb ychydig yn nerfus i fod nôl yn canu, ond hefyd i

gwrdd â phobl eto yn yr awyr agored.
Ar ôl dechrau sigledig daeth pawb i arfer â’r
weithdrefn newydd. Erbyn hyn mae pawb yn canu’n
hyderus, ac yn well i ryw raddau, gan fod angen i bawb
wrando’n fwy gofalus ar ei gilydd. Mae ein sain wedi’i
gryfhau ac rydyn ni mewn sefyllfa gwell fel côr o fod
wedi parhau i ymarfer mewn cyfnod anodd. Byddwn
ni’n mynd i recordio dwy gân ddydd Sadwrn 17
Gorffennaf yn Neuadd Dewi Sant, ar gyfer
cystadleuaeth gorawl yr Eisteddfod Genedlaethol, ac
rydyn ni’n gobeithio y byddwn ni’n plesio’n beirniad
ar ôl ein holl waith caled. Flwyddyn nesaf, ein bwriad
yw cystadlu yng Ngŵyl Corau Dynion Rhyngwladol
Cernyw, yn Truro ac efallai mynd dramor ar daith.
Mae’n hyfryd cael bod yn ôl yn canu bob wythnos, a
gwneud hyn â chriw o ffrindiau o ystod eang o
oedrannau. Os oes yna gôr arall yn ansicr i ddechrau
ymarfer eto, peidiwch â phoeni ac ewch amdani.
Cofiwch ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth
Cymru a rhowch gynnig arni. Mae’n deimlad arbennig
cael canu eto!
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Côr Dre
Côr SATB (cymysg) o Gaernarfon a'r cyffuniau ydy Côr
Dre. Yn arferol, da ni'n cyfarfod yn Festri Capel Salem
yn y dref. Ond ers cyfnod COVID, ac ers i'r rheolau i
gwrdd tu allan newid, ‘da ni wedi bod yn cyfarfod yng
Nghlwb Rygbi Caernarfon (tu allan) yn ddibynnol ar y
tywydd yn amlwg!!! Roedd hi'n oer iawn pan
nathon ni ymarfer tu allan am y tro cynta, ond ma'r
tywydd ‘di bod reit ffafriol yn fwy diweddar! Da ni'n
hynod ddiolchgar i'r clwb rygbi am eu cefnogaeth. Roedd
rhaid dilyn mesurau COVID yn amlwg, a gneud asesiad
risg! ‘Da ni'n cymeryd tymheredd bob aelod wrth iddynt
gyraedd yr ymarfer... ac mae pob sedd o leia 2 fetr oddi
wrth ei gilydd! Roedd pawb mor gyffrous i fod nôl
mewn ymarfer yn y cnawd. Roeddan ni cwrdd dros Zoom
yn reit aml, ond does dim byd gwell na chael cwrdd
mewn person, hyd yn oed gydag ymbellhau!

Ma hi mor braf bod nôl efo'n gilydd a cael clywad ein
gilydd wrth ganu! Ma’ mor anodd efo Zoom, doeddan ni
wrth gwrs methu clywad ein gilydd, felly roedd pawb yn
canu i'w hunain fel petai. I ychydig o aelodau'r cor, dim
ond y côr ma’ nhw wedi’u gweld tu allan i'r gwaith/
teulu, felly mae wedi bod yn braf iawn gallu
cymdeithasu a chanu gan ddilyn mesurau a rheolau
Covid.
Yn sicr byswn ni'n argymell unrhyw gôr i drio'i gorau i
fentro os ‘di nhw heb eto, ma'n fuddiol i iechyd a lles
pawb dwi'n meddwl!

Yn y misoedd i ddod ‘da ni'n gobeithio bydd y rheolau yn
llacio o ran gallu ymarfer dan dô, fel y gallwn glywed
mwy ar ein gilydd. Hefyd yn amlwg, gobeithio bydd
rhyw fath o ganu byw yn gallu digwydd, yn enwedig
erbyn y Nadolig - da ni gyd wrth ein bodd efo'r 'Dolig!

Cyfle i ddysgu ‘chydig mwy am rai o feirniaid, perfformwyr a ‘steddfotwyr Cymru!
Heblaw beth sydd ganddoch chi'n barod, pa sgil neu
dalent arbennig hoffech ei gael?
Bydden i’n joio gallu chwarae unrhyw ddarn ar y
piano wrth y glust.

Cartref: Fferm Pantglas,
New Inn, Sir Gâr

Beth yw eich Dydd Sadwrn delfrydol?
Dwi’n joio rhedeg 5km ar fore Sadwrn, a mwynhau’r
noson gyda phryd o fwyd a cwpwl o ‘cocktails’ gyda’r
merched.

Disgrifiwch eich hun mewn
3 gair: Siaradus, bywiog a
brwdfrydig

Pa gân neu ganeuon sy'n codi eich calon neu'n
gwneud i chi ganu "fflat owt"?
Unrhyw beth gan y band Calfari, yn enwedig ‘Esgyrn’
Beth yw'r cyngor gorau a roddwyd i chi?
Byw fel ‘se ddim fory i’w gael!

Beth sy'n gwneud i chi chwerthin? Jôcs twp Dad!

Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf?
Dod yn ail yn yr Eisteddfod Gylch yn Llambed yn yr
Ysgol Gynradd, a teimlo’n browd o’n hunan bod yr un
a enillodd wedi ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod yr
Urdd!

Beth yw eich hoff olygfa?
Bydd gen i hiraeth mawr am yr olygfa o Fae Abertawe,
ond dyw’r olygfa ar ben mynydd Llanllwni byth yn siomi
chwaith.

Pan oeddech chi'n blentyn beth oeddech eisiau'i wneud
ar ôl tyfu fyny?
Perfformio yn y ‘West End’

Diolch Sioned a llongyfarchiadau
ar dy lwyddiant!
Mwy o Holi Hwn a Holi’r Llall
yn y rhifyn nesaf

Pe baech chi'n cael newid lle gydag unrhyw berson arall
am un diwrnod, pwy fyddai ef neu hi?
Bydden i’n newid lle gyda rhywun fel Mo Farah i weld os
allen i gael tips ar shwt i redeg yn gynt!
6

Bu peth helynt ynglŷn â dyfarniad Cadvan yn ei eisteddfod
leol ei hun, Eisteddfod Gadeiriol Abermaw, ym 1902.
Wnion, y bardd o Fachynlleth, oedd yn fuddugol ar destun y
gadair, ‘Amynedd’. Y cyhuddiad yn erbyn y beirniad oedd
ei fod wedi ymyrryd â'r canlyniad trwy ychwanegu pryddest
o'i eiddo ei hun neu eiddo cyfaill iddo at y pedair pryddest
ar ddeg a ddaeth i law trwy'r ysgrifennydd, a dyfarnu
honno'n fuddugol. Daeth hyn i glyw rhai o'r beirdd
aflwyddiannus fu'n ymgiprys am y wobr, gan gynnwys
Daniel Owen (Ap Rhydderch), Caerdydd, ac un a'i gelwai ei
hun yn 'Carwr eglurhad' ar dudalennau Tarian y Gweithiwr.
Bu gohebydd arall, dan y ffugenw 'B. B. D.', hefyd yn eirioli
ar ran ffrind iddo oedd o fewn y gystadleuaeth.
Hysbysai rhaglen yr Eisteddfod mai trwy law'r ysgrifennydd
y dylid cyflwyno'r pryddestau, a hynny erbyn dyddiad
penodol; fel y pwysleisiodd 'Carwr Eglurhad' yn ei lythyr ar
4 Medi 1902, 'un o amcanion gyru y cyfansoddiadau i’r
ysgrifenydd yn nghyntaf, yw cadw’r beirniad mewn
anwybodaeth o ba le y deuant. Os gwel beirniad “post mark”
cyfarwydd iddo, y mae hyny, yn ol tystiolaeth beirniad yn
ddiweddar wrthyf, yn anfantais iddo i’w barnu, gan y bydd
yn credu y gwyr pwy yw’r awdwr.'
Dywedodd Ap Rhydderch yn ei lythyr yntau ar 18 Medi
iddo glywed gan ysgrifennydd yr eisteddfod 'mai 14eg o
bryddestau dderbyniwyd yn rheolaidd i’r gystadleuaeth; a
phan ddarfu iddo eu trosglwyddo i’r beirniad, i hwnw
ddweyd e [sic] fod yntau wedi derbyn UN bryddest hefyd,
ac iddo ddylanwadu ar yr ysgrifennydd i’w derbyn i’r
gystadleuaeth, er nad oedd gan y naill na’r llall o honynt
hawl i wneyd hyn.' Mae'r sefyllfa yn mynd yn fwy ffarsaidd
pan noda Ap Rhydderch fod Cadvan wedi llwyddo i anfon
yr holl bryddestau yn ôl i'r ysgrifennydd ar wahân i'r
buddugol ' 'methodd ddangos un, er gwasgu arno wneyd;
ond, wrth gwrs, cafwyd y 14eg rheolaidd oddiwrtho yn
ddidrafferth.' Mae min ar gyhuddiad y bardd anwobrwyedig:
'dichon fod bai ar y pwyllgor [am] ofyn am y bryddest cyn
ei fod wedi cael amser i'w cynhyrchu; dylasent ystyried fod
eisiau cryn amser at beth o'r fath'.
Nid yw'n eglur i mi hyd yma beth fu union ganlyniad y
ffrwgwd eisteddfodol hon, gan na fu ymateb gan Cadvan ar
dudalennau'r Darian. Ac er gwaetha'r cyfan, Cadvan a
wahoddwyd drachefn i feirniadu'r farddoniaeth yn
eisteddfod y Bermo ym 1903.

Cadvan
(llun o gasgliad John
Thomas, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru)

*******
Gwerthir dwy o gadeiriau William Richards (Alfa) gan
gwmni Rogers Jones mewn ocsiwn yng Nghaerdydd ar 24
Gorffennaf eleni; un o Eisteddfod Meirion 1908, a’r llall o
Eisteddfod Gadeiriol Siloh, Aberdâr 1918. Clywais gan rai
o Aberdâr sydd am geisio prynu’r ail a’i harddangos yn
Amgueddfa Cwm Cynon; pob hwyl iddynt ar y fenter a
does ond gobeithio y caiff cadair Meirion hithau gartref
teilwng a gwerthfawrogol.

Cofiwch am wefan prosiect Casglu’r
Cadeiriau, cadeiriau.cymru; mae cofnodion
yn parhau i gael eu ychwanegu ati yn
weddol rheolaidd. Gallwch gysylltu trwy
@cadeiriau ar Twitter, trwy e-bostio
iestyntyne@yahoo.co.uk, neu trwy
ysgrifennu ataf yn 9 Heol Elinor,
Caernarfon, LL55 1PG.

Mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg
Genedlaethol a’r Eisteddfod AmGen, cynhaliwyd sesiwn
mentora, ar Zoom, ar gyfer y 3 ddaeth i’r brig yn y
gystadleuaeth Llefaru i Ddysgwyr yn yr Eisteddfod
AmGen eleni.

am gefndir y darn ac ati. Yna treuliodd pob un yn ei dro
sesiwn un-i-un ddifyr gydag Elin Williams, i ddysgu
mwy am dechnegau llefaru llwyddiannus. Diolch yn fawr
i Elin ac Aled am roi o’u hamser a bod mor barod i
rannu’u harbenigedd

Cafwyd cyfle i gwrdd fel grŵp gydag Aled Lewis Evans,
awdur y gerdd osod -”Dysgwyr”, am sgwrs ac i glywed

Edrychwn ymlaen at weld y tri yn cystadlu yn ystod
wythnos yr Eisteddfod AmGen, a dymunwn lwc dda
iddynt!
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Gweler isod fanylion yr eisteddfodau sy’n bwrw mlaen ac yn cynnal cystadlaethau gwaith cartref neu ddigwyddiadau ar-lein yn y
misoedd i ddod. Edrychwn ymlaen at gystadlu brwd - cefnogwch nhw os medrwch. Cofiwch hefyd bod nifer o’n heisteddfodau
lleol wedi pennu eu dyddiadau yn barod ar gyfer 2022 - gallwch weld y rhestr ar ein gwefan ni www.steddfota.org. Ry’n ni’n
edrych ymlaen yn obeithiol at fedru dod at ein gilydd i fwynhau eisteddfodau’r flwyddyn nesaf. Ar y wefan hefyd mae unrhyw
destunau sydd eisoes wedi dod i law. Cofiwch roi gwbod i ni beth yw dyddiad a chynlluniau eich ‘steddfod!
MEDI 2021
Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl: LLENYDDIAETH

Anwen Evans

01269 833568

8 Hydref

Eisteddfod y Rhondda: AR-LEIN

Lisa Sheppard-Thomas /
Seren Haf Macmillan

07792175033

9 Hydref

Eisteddfod y Plant, Llandrindod: GWAITH CARTREF

Gill Wilson

01597 824726

6 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth: LLENYDDIAETH

Catrin Bellamy Jones

01545 580279

6 Tachwedd

Eisteddfod y Talwrn, Ynys Môn: LLÊN a CHELF

Helen Evans

01248 723038

HYDREF 2021

TACHWEDD 2021

“Agorwch y Drysau”: Sesiynau panel misol
3ydd Nos Iau o’r mis am 7.30pm. Rhad ac am ddim dros Zoom.
Medi 23

19:30

TREFNU’N DDIOGEL: Mae iechyd a diogelwch yn llawer pwysicach o ganlyniad i Covid.
Cyfle i glywed gan arbenigwyr yn eu meysydd ac i ddysgu am brofiad cynnal Gŵyl Tafwyl eleni.

Hydref 21

19:30

AR-LEIN AR GARREG Y DRWS (rhan 1): Yn anorfod bydd rhai digwyddiadau i’r dyfodol yn esblygu’n
eisteddfodau hybrid gan gyfuno’r traddodiadol gyda thechnoleg ddigidol. Dyma’r cyntaf o 2 gyflwyniad gan
banel o arbenigwyr fydd yn nodi’r manteision ac anfanteision ac i glywed hefyd am brofiad cynnal
Eisteddfod AmGen eleni.

Tachwedd 25

19:30

AR-LEIN AR GARREG Y DRWS (rhan 2): Mae denu cynulleidfa i neuadd gymunedol yn dipyn o her yn ei
hunan. Yn yr ail sesiwn byddwn yn trafod manteision ymestyn at gynulleidfaoedd ehangach yn ogystal â
chynnig syniadau am y math o dechnoleg y gellir ei ystyried i greu eisteddfod rithiol.

Rhagfyr 16

19:30

DOLIG DYSGWYR: Sesiwn hwyliog, addas i siaradwyr newydd o bob oed, yn cynnig cyfle ddefnyddio’r
Gymraeg a dysgu mwy am yr eisteddfodau lleol. Mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg
Genedlaethol.

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Rhad ac am ddim dros Zoom

Mewn cydweithrediad â Cymunedau Digidol Cymru

Hydref 4 –
Tach 8

14:00

SGILIAU DIGIDOL HANFODOL: Cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau digidol
6 Sesiwn awr wythnosol am 2pm

Tach 15

19:30

CWRS STRAEON DIGIDOL: Sesiwn awr yn cyflwyno sut mae paratoi straeon digidol

Tach 22

19:30

CWRS PODLEDIAD: Sesiwn awr yn cyflwyno sut mae paratoi podlediad

SWYDDOG DATBLYGU
Aled Wyn Phillips
aled@steddfota.org
07974747881

SWYDDOG TECHNEGOL
Lois Williams
lois@steddfota.org
01570 423700 / 07717842556
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