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CYSTADLEUAETH GORAWL NEWYDD

Côr Aelwyd Pantycelyn yn Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth
Heb os nac oni bai un o uchafbwyntiau unrhyw
eisteddfod yw llwyfan yn llawn o leisiau a rheiny’n
codi’r to. Ond mae’r nifer o gorau sydd yn cystadlu
yn yr eisteddfodau lleol wedi gostwng dros y
blynyddoedd. I annog criwiau hyd a lled y wlad i
godi côr yn eu hardal mae Cymdeithas
Eisteddfodau Cymru ynghyd â’r Eisteddfod
Genedlaethol yn cynnig cystadleuaeth newydd
sbon a fydd yn dwyn ffrwyth yn 2016.
Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod
Genedlaethol, “Mae'r Eisteddfod Genedlaethol
wedi cefnogi gwaith y Gymdeithas dros y
blynyddoedd ac yn falch o gydweithio ar y
gystadleuaeth newydd hon. Rydym yn gwybod bod
amryw o gorau’n cystadlu’n lleol mewn
eisteddfodau mewn gwahanol rannau o’r wlad, a
rydym yn awyddus i weld rhagor yn mentro ac yn
cystadlu yn y Genedlaethol. Mae’r neges yn syml i
gorau sy’n mwynhau cystadlu’n lleol – dewch atom
i Sir Fynwy a’r Cyffiniau y flwyddyn nesaf."

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20
mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol
heb fod yn hwy na 8 munud, ac i gynnwys darn
gan gyfansoddwr o Gymro.
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn
categori arall adeg yr Ãyl.
Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng
Mai 2014 a Mai 2016 yn rhoi’r hawl i gystadlu
yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod
Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016.
Wrth gofrestru, rhaid nodi enwau’r Eisteddfodau
lleol y cystadlwyd ynddynt.
Gwobr:
1. Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta
Davies i’w ddal am flwyddyn a £500
2. £300, 3. £200
(£1,000 Gwobr Goffa Marian Price)
Cyflwynir Medal Goffa Gwilym E. Humphreys,
Cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol, i
arweinydd y côr buddugol.

LOGOS NEWYDD

Yn ddiweddar manteisiodd
dwy eisteddfod ar gael logo
newydd wedi eu dylunio’n
rhad ac am ddim gan Mei
Mac, un o’n Swyddogion
Datblygu.
Cynhaliodd Eisteddfod
Manclochog gystadleuaeth
logo yn yr ardal i nodi ei phenblwydd yn 70oed. Dyluniwyd
y logo buddugol gan Aled
Lloyd o Rosevbush. Aeth Mei
ati wedyn i’w ddylunio’n
broffesiynol ar ffurf digidol.

EISTEDDFOD GADEIRIOL

LLANDUDOCH
Roedd Eisteddfod Llandudoch
eisiau logo newydd i ddangos
bod yr eisteddfod yn symud
gyda’r oes ac yn gobeithio y
byddai’n denu llygaid, ac yn
sgil hynny, cystadleuwyr.
Hoffech chi logo newydd?,
Cysylltwch â Mei neu Shân.

CURO’N MYNYTHO

Ar ôl cystadlu ar ganu a’r
llefaru unigol yn Eisteddfod
y Dysgwyr yng
Nghaernarfon fis Mawrth
eleni (gweler y llun uchod),
aeth Peter Lane yn ei flaen i
gystadlu yn ei eisteddfod
leol ym Mynytho. Er mawr
clod iddo, fe ddaeth yn
gyntaf ar ganu gwerin ac
enillodd gwpan am ei gamp.
Yn ôl y sôn mae Peter wedi
rhoi ei enw ymlaen i fynd i
gystadlu yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ym Meifod
hefyd.
Dymuniadau da iddo!

’steddfota

DRWY’R POST
Hoffech chi dderbyn copi o
’Steddfota drwy’r post?
Cysylltwch â Shân neu Mei
neu ewch i’n gwefan.

Ffrindiau ’steddfodol
Cofiwch, am ba bynnag
reswm, bod modd i chi
gysylltu â ni ar Facebook:
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

I BLE’R AETH
EISTEDDFOD
GWAUN GYNFI?
Rhag ofn bod rhai ohonoch
yn meddwl nad oes eisteddfod
yn cael ei chynnal yn ardal
Deiniolen, Arfon bellach,
dyma newyddion da i chi. Er
bod Eisteddfod Gwaun Gynfi
wedi peidio â bod, mae
Eisteddfod Gadeiriol
Deiniolen a’r Cylch wedi
cymryd ei lle.
Dyma’i manylion:
Dyddiad:
Hydref 24ain, 2015
Ysgrifennydd:
Eirlys M. Hughes
01286 870898
Bydd Rhestr Testunau’r
eisteddfod yn ymddangos ar
wefan y Gymdeithas,
www.steddfota.org, maes o
law.

mynnu gair
Os hoffech chi ddefnyddio
gwasanaeth ein Swyddogion
Datblygu mae croeso i chi
gysylltu â nhw yn y cyfeiriadau
isod:

Swyddog Datblygu y De
Shân Crofft
shân@steddfota.org
02920 213596
07770 870605
Swyddog Datblygu’r Gogledd
Meirion MacIntyre Huws
mei@steddfota.org
01286 660 364
07887 654 251

galw am luniau

Cofiwch hefyd am ein gwefan:

Diflas iawn fyddai’r newyddlen hon, yn ogystal â’n
gwefan, heb luniau da. Cofiwch anfon unrhyw luniau
sydd gennych o fyd yr eisteddfodau at Mei neu Shân.
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www.steddfota.org
ble ceir yr hanesion diweddaraf
o fyd yr eisteddfodau.

Eisteddfod Bodffordd yn Dathlu 60!
ELLIS WYN ROBERTS, YSGRIFENNYDD YR EISTEDDFOD SY’N ADRODD YR HANES:
harwain a’r beirniad oedd Mrs. I. Bryn Williams, a
nhw enillodd a chael y Gwpan. ’Roedd y Gwpan
adref ganddo a byddai yn sôn o hyd am y noson
honno. Yn ffodus, chefais i ddim sack.
Rhaid dweud fod yr Eisteddfod yn dal ei thir a thyfu
hefyd, gan fod yma gymaint o weithgareddau
ynghlwm â hi, fel diwrnod o chwaraeon,
Arddangosfa Gelf a Chrefft, yr Eisteddfod a
Chymanfa Ganu ar y diwedd.
Edrychwn ymlaen yn fawr eleni eto i’ch croesawu,
gan y bydd Medal arbennig yn dynodi 60 mlynedd
i’r enillwyr oll, Cadair hardd a Thlws Ieuenctid.
Mynnwch y testunau oddi ar wefan Cymdeithas
Eisteddfodau Cymru, sydd yn gymorth
amhrisiadwy.

Peredur Lynch a Medwin Hughes, enillwyr cyntaf Tlws
yr Ieneunctid.

Cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf ym Modffordd yn
1910 dan nawdd Capel Sardis yr Annibynwyr. Mae
hanes diddorol i’r eisteddfod honno gan i’r
ysgrifennydd gael cymaint a phum côr i gystadlu, a
chan nad oedd y Capel yn fawr ’doedd dim lle i’r
corau gael mynd i mewn! Penderfynwyd gwagio’r
Capel oedd yn llawn o wrandawyr, er mwyn i’r corau
gael clywed eu hunain. Ymhen dau ddiwrnod
galwodd y cadeirydd gyfarfod arbennig gan ddweud
bod yr ysgrifennydd wedi torri pob rheol “o geisio
rhoi galwyn mewn potel beint”. Ni chynhaliwyd
eisteddfod wedyn, ond 60 mlynedd yn ôl sefydlwyd
Cymdeithas Undebol yn y pentref, a dyna ail-sefydlu
Eisteddfod i’w chynnal ar Ddydd Gãyl Dewi.
Eisteddfod fechan iawn oedd ar y dechrau ond buan
iawn y datblygodd gan fod cymaint o ddiddordeb, a
diwylliant yn fyrlymus yn y pentref. Gwelwyd ar y
llwyfan rai o brif gantorion ac adroddwyr y wlad yn
dod i gystadlu. Cofir am y diweddar Brifardd Emrys
Roberts yn ennill am y tro cyntaf, ac ym Modffordd
y beirniadodd gyntaf.
Rhoddi cyfle i ieuenctid oedd y prif bwrpas, ac mae
hynny yn dal hyd heddiw gyda gwobrau hael.
’Roedd Tlws Ieuenctid yn bwysig iawn, gyda dau
dlws dan 19 oed, un i adran llenyddiaeth a’r llall i’r
farddoniaeth. Y ddau enillodd gyntaf oedd Dr.
Peredur Lynch a Dr. Medwin Hughes, gyda Medwin
yn ennill ddwy waith. Enillodd y Prifardd John
Griffith Jones gyda’r Athro Bedwyr Lewis Jones yn
beirniadu, a’r flwyddyn ddilynol enillodd John y
Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol
Machynlleth, a Bedwyr yn arwain y Seremoni.
Ymysg llawer o hanesion diddorol mae un arall pan
gafwyd pump o gorau i gystadlu, yn eu mysg Côr
Coleg y Bala Bangor.
Y côr yn cyrraedd ar y bws, ymarfer yn y lôn o flaen
y tai, y diweddar annwyl Elfed Lewis oedd yn eu

John Griffith Jones yn cael ei longyfarch gan Charles
Williams.

Rhai o’r ieuenctid oedd yn cymryd rhan mewn
seremoni, yn cynnwys Maldwyn John (ail o’r chwith) ac
Osian Roberts (ail o’r dde).

A yw hi’n benblwydd
ar eich eisteddfod chi?
Rhowch wybod i ni ac fe gaiff sylw yn Steddfota ac ar ein gwefan.
Mae manylion Mei ar dudalen 2. Gorau oll os oes gennych hwn
luniau diddorol fel yr uchod.
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o fyd yr eisteddfodau
Dyma gasgliad o gystadleuwyr a
buddugwyr yn rhai o’r eisteddfodau
lleol yn ystod y misoedd diwethaf.

Gwen Down a Cadi Williams a fu'n llwyddiannus ar nifer o gystadlaethau yn
Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth.

Siwan Heledd yn ennill Sgen Ti Dalent
a'r gystadleuaeth hwla hŵp yn
Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth.

Fay Jones enillydd Tlws yr Ifanc yn
Eisteddfod Maenclochog.

Hefin Wyn enillydd Tlws Coffa E. Llwyd
Williams yn Eisteddfod Maenclochog

!
Llongyfarchiadau
Lluniau o Eisteddfod Llangadog drwy garedigrwydd gan John B R Davies, Llandybïe.

Jessica Robinson, enillydd Unawd Sioe Gerdd
ac Unawd dan 30 yn Eisteddfod Llangadog.

Heulen Cynfal, Parc, y Bala, yn derbyn cwpan Mary Thomas
Bronsaint fel enillydd yr Her Unawd gan arweinydd Eisteddfod
Gadeiriol Penrhyn-coch, Gregory Vearey-Roberts

Elan Lois, buddugol mewn dwy adran goginio ac yn
llwyddianus yn y perfformiadau cerddorol yn Eisteddfod
Rhyduchaf. Gyda hi mae’r beirniad cerdd Llinos Angharad Davies.
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EISTEDDFODAU
YN MYND O
NERTH I NERTH!

Vernon Maher, Saron, enillydd ar yr
Unawd Gymraeg yn Eisteddfod Llangadog.

yn
Lowri Elen, Llambed yn fuddugol
Eisteddfod Llangadog.

Deio Rhys, Enlli ac Iago, buddugwyr yn Eisteddfod Clynnogfawr.

Morgan, Beca, Nanw ac Elan a fu’n llwyddiannus ar ganu a llefaru yn Eisteddfod
Clynnogfawr.

!
Llongyfarchiadau
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Mae gan Gymdeithas
Eisteddfodau Cymru
dystiolaeth bod cynnydd
cyffredinol yn nifer y
cystadleuwyr a chynulleidfa
yn ein eisteddfodau lleol
led-led Cymru. Rhan o
waith y Gymdeithas yw
cadw golwg ar ba effaith
mae ei gwaith yn ei gael ar
eisteddfodau ac mae wedi
dod yn amlwg bod twf yn
niddordeb pobl tuag at
steddfota yn gyffredinol.
Bu Megan Jones, Cadeirydd
y Gymdeithas, yn sgwrsio
gyda Dylan Jones ar ei
raglen foreol ar Radio
Cymru ddechrau Mai,
“Mae sawl eisteddfod wedi
mynd ati i ail-wampio rhai
o’u cystadlaethau i’w
gwneud yn fwy apelgar i
bobl gystadlu. Mae ein
Swyddogion Datblygu wedi
bod yn rhoi cymorth
ymarferol i eisteddfodau
gael diwyg newydd hefyd
i’wu rhaglenni er mwyn eu
gwneud yn fwy perthnasol
i’r oes heddiw.
“Yn ystod y ddwy flynedd
ddiwethaf rydym wedi
cyflwyno cysadleuaeth Sgen
Ti Dalent, ac mae’r
cynulleidfaoedd i weld yn
mwynhau’r math yma o
adloniant”, ychwanegodd.
“Mae’r Gymdeithas wedi
bod yn gweithio’n agos
iawn gyda threfnwyr
eisteddfodau sy’n codi o’r
newydd neu’n atgyfodi, fel
eu bod nhw’n cael y gorau
pan fydd yr eisteddfodau
hynny’n gweld golau dydd.”
Newyddion da felly!
Os ydych chi eisiau unrhyw
gymorth – gofynnwch a
chwi a gewch!

GALWCH DRAW I’N GWELD YN EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD
Fel arfer, fe fydd gan y Gymdeithas stondin ar Faes Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd yng Nghaerffili.
Edrychwn ymlaen at eich gweld ddiwedd Mai.

CYSTADLEUAETH DDYDDIOL • £10

Bob dydd ar ein stondin fe fydd gennym gystadleuaeth dyddiol,
gyda gwobr o £10. Bob prynhawn bydd rhai o actorion ‘Ysbyty
Hospital’, S4C, yn dod i feirniadu. Bydd manylion y
gystadleuaeth ar gael ar ein stondin. Cofiwch gystadlu

CYNNYRCH YR
EISTEDDFODAU
Yn ogystal â toreth o Restrau
Testunau a Rhaglenni fe fydd
stondin y Gymdeithas yn rhoi
blas i chi o’r hyn sydd wedi
bod yn digwydd ym myd yr
eisteddfodau yn ystod y
misoedd diwethaf. Bydd
lluniau o adrannau celf a
chrefft a ffotograffiaeth, cerddi
amrywiol o adrannau
llenyddiaeth a lluniau
buddugwyr a chystadleuayr yn
gyffredinol. Efallai bydd eich
llun neu eich gwaith chi yn eu
mysg!

HELFA DRYSOR • Cyfle i ennill £60!
Galwch heibio i roi cynnig ar ein Helfa Drysor Eisteddfodol,
helfa wahanol iawn i’r arferol! Gosodir cwestiynau amrywiol
fel ‘Pwy enillodd gwpan Mary Thomas, Bronsaint yn
Eisteddfod Penrhy-coch eleni?’ a ‘Faint yw’r wobr gyntaf yn y
gystadleuaeth Cyflwyniad Llafar i Grãp Bl 6 ac iau yn
Eisteddfod Llandegfan?’. Fe fydd yr atebion i gyd i’w canfod ar
ein stondin yn rhywle, ar bosteri, mewn rhestrau testunau ac
mewn lluniau. Cynigir £10 o wobr bob dydd. Wrth i’r wythnos
fynd yn ei blaen fe fydd cwestiynau’r helfa’n newid felly dyma
gyfle i ennill £60 dros gyfnod yr Ãyl i gyd!

Gwaith llaw rhai o blant lleol
Eisteddfod Rhyduchaf, Y Bala.

Os nad ydych chi eisiau cystadlu o gwbl, na chwaith bori drwy restrau testunau, mae creoso i chi alw i mewn am sgwrs!
6

CYFARFOD SIROL DINBYCH

Dyma griw o swyddogion o eisteddfodau yng Ngogledd
ddwyrain Cymru, ym Melin Brwcws, Dinbych. Daethant yno i
gael cyflwyniad cynhwysfawr o’r hyn sydd gan y Gymdeithas
i’w gynnig i eisteddfodau lleol. Yn ogystal â phaned o de a
bisgedi, ar derfyn y cyfarfod, cafodd pawb becyn o ddeunydd
defnyddiol i fynd adref â nhw. Yn y llun mae cynrychiolwyr o
eisteddfodau Llandyrnog, Treuddyn Llanfairtalhaiarn a
Llansannan.
Cofiwch bod y cymorth y gall y Gymdeithas ei roi i
eisteddfodau yn newid o fis i fis felly os cynhelir cyfarfod tebyg
yn eich ardal chi, cofiwch alw draw. Fel arall os hoffech chi
wahodd Mei neu Shân i’ch ardal chi, rhowch wybod.

COFIWCH AM YSGOLORIAETH CYMDEITHAS
EISTEDDFODAU CYMRU – GWERTH £1,000
Cynigir Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn flynyddol o
2015 i alluogi’r rheiny sydd yn cyrraedd Llwyfan y Brifwyl yng
nghystadleuaeth blynyddol y Gymdeithas i dderbyn hyfforddiant pellach
ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol. Cystadleuaeth y Gymdeithas
am 2014 i 2015 yw: YMGOM, 10–26 oed – (2 neu fwy mewn nifer).
Thema: Hunan Ddewisiad. Dim hwy na 5 munud i’w pherfformio.
Mae nifer o eisteddfodau lleol rhwng nawr a’r Eisteddfod Genedlaethol,
dim ond ennill mewn dwy o’r rheiny sydd yn rhaid i roi’r hawl i chi fynd
ymlaen i’r Genedlaethol.

Noddwyr yr ysgoloriaeth yn 2015, gwerth £1,000, yw
Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys.
Ni chaniateir ennill yr ysgoloriaeth fwy na dwywaith
o fewn pedair blynedd. Os yw Cystadleuaeth
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n cynnwys mwy nag
un cystadleuydd, fe rennir yr ysgoloriaeth rhyngddynt.

DATHLU 150
YN NHREVELIN
Eleni mae dathlu
150 mlynedd ers i
long enwog
Mimosa landio ar
draethau
Patagonia gan
gludo gyda hi lu o
Gymry
eisteddfodol. Bu
dathlu yn yr
Andes hefyd. Cynhaliodd
Eisteddfod Trevelin (sydd yn
aelod o Gymdeithas
Eisteddfodau Cymru) lu o
weithgareddau amrywiol am
bedwar diwrnod gyda toreth o
bobl ym mhob un. Cynhaliwyd y
Cyngerdd Agoriadol yng
nghwmni Côr Trevelin dan
arweiniad Irving Evans,
Dawnswyr Cwm Hyfryd dan
arweiniad Jessica Jones, yr
unawdydd Alejandro Jones a
Chôr o Lundain o dan arweiniad
Edward Rhys Harry. Drannoeth
cynhaliwyd rhagbrofion i’r plant
yn Ysgol 166 threfnwyd
Gweithdy Telyn gan Esyllt Nest
Roberts. O’r cychwyn cyntaf
roedd safon y cystadlu’n
eithriadol o uchel gyda Sara
Borda Green yn adrodd Bethel,
Cwm Hyfryd (R.Bryn Williams)
yn creu naws arbennig.
Drannoeth, roedd Capel Bethel y
Cwm yn orlawn ar gyfer
Cymanfa Ganu hwylus dan
arweinyddiaeth medrus nifer o
bobl gan gynnwys Edward Rhys
Harry a fu’n beirniadu’n yr Ãyl.

Cynllun cysgodi Beirniaid - galw am enwau
Bu’r cynllun Cysgodi Beirniaid y llynedd yn llwyddiant mawr. Bu’n
gyfle gwych i gyw-feirniaid gysgodi beirniaid mwy profiadol yn yr
Eisteddfod Gendlaethol. Oes gennych chi ddiddordeb dysgu mwy
am feirniadu ac eisiau bod wrth ysgwydd beirniad o fri?
Cysylltwch.
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Sara Borda Green yn canu

calendr eisteddfodau

cefnogwch!

Cofiwch: mae modd lawrlwytho Rhestrau Testunau llawer iawn o eisteddfodau oddi ar wefan y Gymdeithas hefyd.
MEHEFIN
Mehefin 13eg

Eisteddfod Kerry

Gwynfryn Evans

01686 670567

Mehefin 13eg

Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd

Dilys Williams

01286 676 905

Mehefin 13eg

Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth

Rhian Thomas

01341 450295

Mehefin 13eg

Eisteddfod Dyffryn Elwy Llanfairtalhaiarn

Elinor Davies

01745 720235

Mehefin 20fed

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy

Dennis & Enid Davies

01492 640060

Mehefin 20fed

Eisteddfod y Fenni

Chris Watson

01873 853894

Mehefin 20ain

Eisteddfod Rhydaman

Miriam Phillips

01269 850870

Mehefin 27ain

Eisteddfod Bro Aled

Eifion M Jones

01745 870656

Mehef 30 – Gorff 3

Gãyl Fawr Aberteifi

Des Davies

01239 615914

Bill a Ruth Davies

01248 713194

Ellis ac Ann Roberts

01248 750610

GORFFENNAF
Gorffennaf 4ydd

Eisteddfod Bro Llandegfan

Gorffennaf 11eg

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd

Gorffennaf 11eg

Eisteddfod yr Hen Gapel, Llanbrynmair

Gorffennaf 18fed

Eisteddfod Castellnewydd Emlyn

Gorffennaf 25ain

Eisteddfod Capel Uchaf Aberhonddu.

Beti Owen

catherinebeti@gmail.com

Bethan Jones

01239 711222

Glenys Davies

01874 690218

Gillian Jones

01570 480 424

Catrin Medi Pugh

07973 875068

Anwen Evans

01269 833568

Mrs. Mair Davies

01970 890245

Helen Ellis

01248 724970

Meinir Lewis

01570 470050

Susan Price

01591 610303

Anwen Hughes

01492 640288

Margaret Jones

01686 430474

Catrin Bellamy Jones

01545 580279

Eirlys a Gwilym Thomas

01443 812820

Ruth Jones

01248 853957

Davinia Harries

01269 870490

Helen Evans

01792 883252

AWST
Awst 29 – 31ain

Eisteddfod Rhys Thomas James, Llambed

MEDI
Gelli di gystadlu trwy
Dyma be’ sydd angen i ti wneud:
roi dy lun Tregaron
/ fideo
Medi lun
11eg
a gwna
12fed fideo
Eisteddfod
Gadeiriol
Tynna
neu
o’r
ar Facebook neu
#PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud Twitter a chofia gynnwys
yn
y Gymraeg
Medi
19eg e.e, fideo ohonot
Eisteddfod Gadeiriol
Y Tymbl
#PethauBychain
yn dy neges.
ti a dy ffrindiau yn mwynhau
defnyddio’r
siop, Gadeiriol Cwmystwyth
Medi 19egGymraeg mewn
Eisteddfod
Dyddiad cau:
mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed
30 Tachwedd 2014
neu’n
cymdeithasu...
Dilyna ni am fwy
o fanylion:
Medi 25ain
Eisteddfod Ddwyieithog
Pobl
Hñn Môn
@iaithfyw

Cymraeg
This is what you need to do:
Medi
26ain or create Eisteddfod
Gadeiriol Felinfach
Take
a picture
a short
Post your picture
video of the little things that you
or video on Facebook or
Medi
26ainfor example,
Eisteddfod
Gadeiriol
Llanwrtyd
do
in Welsh,
a clip
Twitter and
include the
#LittleThingsInWelsh
of you and your mates enjoying
on your message.
and
using your Welsh in a shop,
HYDREF
at a gig, doing something sporty
Closing date:
orHydref
socialising...
30 November
3ydd
Eisteddfod Bethel
Melin y2014
Coed
Follow us for
more information:
Gadeiriol
Trefeglwys
@iaithfyw
Cymraeg

Hydref 3ydd

Eisteddfod

Hydref 10fed

Eisteddfod Gadeiriol
Llanarth
Pob lwc!

Hydref 16eg

Eisteddfod y Cymoedd yn Ystrad Mynach

Hydref 16eg

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas

Hydref 17eg

Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin

#PethauBychain
Hydref 23ain
#LittleThingsInWelsh

Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe

Cofiwch gysylltu ymlaen llaw ag unrhyw eisteddfod yr ydych am ymweld â hi i gadarnhau bod y dyddiadau uchod yn gywir.

www.steddfota.org
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