200,000 O
GLICIADAU!
Mae gwefan newydd y Gymdeithas Cerdd Dant wedi derbyn 214,493 o ‘hits’ yn y
flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mai eleni, yn ol y ffigurau swyddogol a gasglwyd.
Ystyr ‘hit’ yw’r nifer o weithiau y mae rhywun neu’I gilydd yn mynd I’r wefan.
Nid yw’r ffigwr yn golygu, wrth gwrs,fod 200,000 o wahanol bobl wedi ymweld â’r
wefan, oherwydd os yw un person yn clicio arni dair gwaith mewn wythnos, mae
hynny’n cael ei gyfrif fel tair ‘hit’ (yn union fel ffigurau cynulleidfa’r Eisteddfod
Genedlaethol, pan ddywedir fod “100,000 wedi ymweld â’r Eistddfod” (os yw John
Jones wedi bod yno bob dydd, mae’n cael ei gyfrif fel saith person!).
Ond mae’r ffigwr yn un calonogol – ac mae’n hollol deg tybio fod llawer o’r
cliciadau gan bobl o’r tu allan I’r Gymdeithas, ac o’r tu allan i Gymru hefyd.

CYDYMDEIMLO
Bu hanner cyntaf 2013 yn gyfnod
digon trist yn y byd cerdd dant,
gyda cholli un o’r cewri ar un llaw,
ac un o ddoniau mwyaf gweithgar
a galluog y genhedlaeth iau ar y
llaw arall.
Fe gysegrodd Haf Morris ei bywyd
i’r byd cerddorol, ac i’r byd cerdd
dant yn benodol, ac roedd ei
dycnwch a’i manylder yn
ddihareb. Anodd iawn fydd i neb
lenwi’r bwlch a adewir ar ei hôl.
Ergyd greulon oedd colli Eilir
Morgan, mab Iwan ac Alwena
Morgan, mewn damwain erchyll
yn Llanrug ddechrau Ebrill, ag
yntau ond yn 29 oed. Roedd yn
aelod brwd o Hogia’r Berfeddwlad
a Thriawd y Berfeddwlad.
Bydd teyrngedau llawn yn rhifyn
Awst o’r Allwedd.
Trist hefyd yw gorfod cofnodi
marwolaeth Telynores Eirian,
Caernarfon, yn 92 oed.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn
hefyd â chyn-Lywydd y
Gymdeithas, Elsbeth Pierce Jones,
a gollodd ei gŵr ym mis Ebrill, a
hefyd ag Alan Wynne Jones,
Aberystwyth, a gollodd ei fab yn
ddiweddar.

A YW’N BRYD DILEU’R RHEOL
‘DIM ARWEINYDD’? ENILLWYR GWOBR
Ers i gorau cerdd dant ddechrau
ymddangos o’r 1950au ymlaen, bu’n rheol
bendant nad oes hawl i ddefnyddio
arweinydd mewn unrhyw gystadleuaeth. Fe
barchwyd y rheol honno ar hyd y
blynyddoedd – er fod rhai yn honni fod
ambell i hyfforddwr yn arwain yn slei bach
o’r gynulleidfa, drwy eistedd y tu ôl i’r
beirniad! Un tro, cyhuddwyd un person hyd
yn oed o arwain gyda’i lygaid!

Bu trafodaeth ddigon difyr ar y mater ym
Mhwyllgor Gwaith y Gymdeithas yn
ddiweddar. Efallai y bydd rhai yn synnu
clywed fod cryn gydymdeimlad gan rai tuag
at y syniad. Beth yw’r gwahaniaeth mewn
egwyddor, gofynnir, rhwng côr neu barti
gwerin, lle y caniateir arweinydd, a chôr
neu barti cerdd dant lle y byddai’r
cystadleuwyr yn cael eu torri allan wrth
ddefnyddio arweinydd?

Pwrpas y rheol yw sicrhau y cyfathrebu
gorau posib rhwng y parti neu’r côr a’r
gynulleidfa. Y dybiaeth yw fod arweinydd,
yn enwedig rhywun sy’n or-hoff o symud a
chwifio breichiau, yn tynnu sylw oddi ar y
perfformiad.

Er na wnaed penderfyniad terfynol ar y
mater, nid yw’n amhosib y gwelir peth
llacio ar y rheol yn y dyfodol – er ei bod yn
annhebygol ar hyn o bryd y bydd y rheol yn
cael ei dileu ar gyfer, dyweder, prif
gystadleuaeth y côr yn yr Eisteddfod
Genedlaethol a’r Wyl Cerdd Dant. Ond os
yw’r drws yn cael ei gil agor, tybed wir y
bydd yn agor led y pen ar ryw adeg yn y
dyfodol?

Wel, yn un o bwyllgorau’r Urdd yn
ddiweddar, yn dilyn Eisteddfod yr Urdd yn
Sir Benfro, fe fentrodd un person dewr godi
cwestiwn ynglŷn â’r rheol. A ellid llacio’r
rheol yn arbennig ar gyfer y côr ysgolion
cynradd a’r côr ysgolion uwchradd –
cystadlaethau lle mae’r cantorion yn aml yn
ddibrofiad, a chystadlaethau lle byddai
safon y canu yn elwa o gael arweinydd?

GOFFA HAF MORRIS
Y ddau gyntaf i ennill Gwobr Goffa Haf
Morris yw Steffan Rhys Hughes ac
Angharad Rowlands. Mae’r wobr yn
golygu lle ar y Cwrs Gosod yn Rhaeadr
ddechrau mis Medi.
Dyfernir y wobr i enillydd yr Unawd
dan 25 yn yr Urdd, a’r enillydd dan 21
yn y Genedlaethol a’r Ŵyl Cerdd Dant.
Ond gan mai Steffan sydd wedi ennill
mewn dwy o’r eisteddfodau hyn,
penderfynwyd rhoi cynnig i’r un
ddaeth yn ail hefyd. Bydd trydydd
enillydd yn cael ei ychwanegu yn
Eisteddfod Dinbych – os bydd yn
berson gwahanol i’r ddau yma wrth
gwrs!

Chwi hyfforddwyr corau a phartïon ar hyd a
lled Cymru – mewn ysgolion yn arbennig –
beth yw eich barn? A ddylid rhoi cynnig ar
ddileu’r rheol ar gyfer rhai cystadlaethau yn
unig, am gyfnod arbrofol yn y lle cyntaf?

Tlws Gŵyl y Bont yn ddrych
o’r hen hanes
Mewn noson ym Mhontrhydfendigaid ar
Orffennaf 10fed cyflwynwyd tlws arbennig
iawn i Gadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Ŵyl
Cerdd Dant, Neli Jones – y tlws a gyflwynir i
enillydd pob cystadleuaeth yn yr ŵyl ar
Dachwedd 9.
Y ddiweddar Haf Morris

Fe’i cynlluniwyd gan fyfyrwyr Coleg y
Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, o dan
Golygwyd a chynhyrchwyd y rhifyn hwn gan
Arfon Gwilym, gyda chymorth Delyth Vaughan

gyfarwyddyd eu darlithydd celf, Gwenllian
Beynon, merch â’i gwreiddiau yn yr ardal.
Fe’i seiliwyd ar un o’r amryw o deils a
ddarganfuwyd yn Abaty Ystrad Fflur gerllaw:
y teils a oedd yn addurno lloriau’r abaty yn yr
hen amser. Portread o berson yn edrych ar ei
adlewyrchiad mewn drych ydyw.
Bydd Coleg y Drindod Dewi Sant hefyd yn
noddi’r ŵyl drwy gyflwyno’r holl dlysau fel
rhodd.

Gwefan y Gymdeithas: www.cerdd-dant.org Cliciwch!

YN ÔL I’R RHOS YN 2014
Bydd yr Ŵyl Cerdd Dant yn
dychwelyd i Rosllannerchrugog
y flwyddyn nesa – i’r enwog
‘Stiwt’.
Cafwyd gŵyl lwyddiannus yno
yn 2006.
Cadeirydd y
Pwyllgor Gwaith Lleol yw Llinos Roberts, darlithydd
yng Ngholeg Iâl a gwraig i’r Aelod Cynulliad Aled
Roberts. Mae’r gwaith o sefydlu pwyllgorau a llunio
rhestr testunau wedi dechrau a bydd aelodau o
Bwyllgor Gwaith canolog y Gymdeithas yn rhoi help llaw lle mae
angen.
Pob hwyl i bobl Rhos ar eu gwaith.

Cerdd
Dant yn y
Cydymaith
Yn ôl ym 1986 fe olygodd Meic
Stevens gyfrol a fu’n anhepgor i
lawer byth ers hynny – Y Cydymaith i
Lenyddiaeth Cymru. Bellach mae
bwriad i gyhoeddi chwaer gyfrol, Y
Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru.
Y nod yw “cyhoeddi cyfeirlyfr
safonol trwy gyfrwng y Gymraeg
fydd yn cwmpasu holl elfennau
hanes a datblygiad cerddoriaeth yng
Nghymru, o’r cyfnod cynnar hyd at
y presennol.”
Noddir y prosiect gan y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol a’r ddau sy’n
bennaf gyfrifol am roi’r holl brosiect
ar y gweill, ar ran panel golygyddol,
yw Pwyll ap Sion a Tristian Evans o
Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol
Bangor.
Yn naturiol bydd yr holl
draddodiadau gwerin, gan gynnwys
cerdd dant, yn cael sylw teilwng. Fe
fydd erthyglau ar gerdd dant yn
gyffredinol, ar y Gymdeithas Cerdd
Dant yn benodol, a hefyd ar
ddatblygiad corau cerdd dant.

CYFARFOD
BLYNYDDOL
Canolfan Bro Llanwnda (Canolfan
Felinwnda fel y’i gelwir) fydd y
gyrchfan ar gyfer y Cyfarfod
Blynyddol eleni, o dan ofal y
Llywydd, Glesni Jones, Llandwrog.
Y dyddiad fydd Medi 21.
Ble mae Canolfan Bro Llanwnda?
Wrth ddod o’r de, troi i’r chwith yn
Dinas, Llanwnda (arwydd yn
pwyntio i Saron). Mae’r Ganolfan
rhyw filltir i lawr y ffordd honno, ar
y dde, drws nesa i’r ysgol..
Côd post ar gyfer eich sat nav.:
LL54 5UG

COFIWCH
ALW I’N
GWELD AR
FAES YR
EISTEDDFOD
YN NINBYCH –
PABELL
TŶ GWERIN

Y gobaith yw cyhoeddi’r gyfrol yn
2014, gyda fersiwn ar-lein yn dilyn
yn fuan wedi hynny.

CYFLWYNO
TLWS DIC JONES
Mae teulu y diweddar Dic Jones
wedi mynegi dymuniad i gyflwyno
tlws er cof amdano yn adran cerdd
dant yr Wyl Cerdd Dant..
Penderfynwyd rhoi y tlws i
hyfforddwr y Côr buddugol bob
blwyddyn.
Cyflwynir y tlws yn swyddogol ym
mhabell Tŷ Gwerin ar faes yr
Eisteddfod ar y pnawn dydd
Mawrth am 4.00, pan fydd teulu a
chyfeillion Dic Jones yn bresennol.

Côr Ysgol Bro Ddyfi – buddugol ar y Côr Cerdd Dant
Blwyddyn 13 ac iau, a hefyd enillwyr y Côr Gwerin.

O Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro

Hysbyseb

SUT MAE DENU MWY
O GYSTADLEUWYR?
Y testunau yn ardderchog,
ond nifer y cystadleuwyr
dipyn bach yn siomedig yma
ac acw.

“Yng nghystadleuaeth y Parti
Cerdd Dant dan 25, roedd
Llangwm mewn cae
gwahanol i’r gweddill.

Dyna’r farn gyffredinol am
adran cerdd dant Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yn Sir
Benfro eleni.

“Ond mae’n rhaid dweud
fod y goreuon ym mhob
cystadleuaeth yn arbennig.

Yn ôl Elsbeth Pierce Jones, un
o’r beirniaid sydd hefyd yn
Gadeirydd y Panel Adolygu
Canolog, roedd hi’n ardal
arbennig o groesawgar a
chynnes.
“Mae’n rhaid deud fod y
dewisiadau
yn ardderchog –
.
roedden ni’i gyd fel beirniaid
yn teimlo hynny, ac yn
canmol y pwyllgor lleol am
eu gweledigaeth.

“Wn i ddim be `di’r ateb o
ran prinder partïon a chorau.
Mae hi’n anodd iawn ar
athrawon, a’r pwysau ar eu
hamser yn drwm iawn, felly
ddylen ni ddim gweld bai.”
Sut mae denu mwy o
gystadleuwyr yn gyffredinol
a sut mae helpu athrawon, yn
enwedig y rhai dibrofiad?
Cwestiwn i’w drafod.

101 o alawon telyn traddodiadol, amryw byd
ohonynt yn addas ar gyfer cerdd dant

“Dydi rhywun ddim isio bod
yn negyddol, ond mi roedd
yna ddiffyg sglein ar ambell i
gystadleuaeth – y partïon yn
arbennig, a’r niferoedd yn
ddigon siomedig hefyd
weithiau.
“Dim ond dau oedd yn
cystadlu ar y ddeuawd,
triawd neu bedwarawd dan
25, er enghraifft.

YN EICH SIOP LEOL YN AWR
NEU YN UNIONGYRCHOL
GAN GWMNI CYHOEDDI GWYNN
Saron, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UL
Ffôn 01286 881797 ebost: gwynn@gwynn.co.uk

Stondin (dawel!) y Gymdeithas
ar faes yr Urdd.

Sylwer: Gellir gwrando ar yr alawon hyn i gyd (ar
ffurf ffeiliau sain) ar www.gwynn.co.uk

