METHU CAEL HYD
I GAINC?
DIM PROBLEM!
Yn ôl yn 2008 fe gyhoeddwyd cyfrol o’r
enw Cist y Ceinciau, sef rhestr gyflawn o’r
holl geinciau cerdd dant a gyhoeddwyd
erioed - gyda manylion perthnasol ac wedi
eu dosbarthu yn drefnus o ran hyd ac
amseriad.

Golwg ddifrifol ar wyneb pawb! Mynychwyr y Cyfarfod Blynyddol yn astudio’r ffigurau a
arlwywyd ger eu bron gan y Trysorydd, Trebor Lloyd Evans. Gwell ychwanegu fod yr holl
wynebau yn edrych yn hapusach o lawer mewn chwinciad, ar ôl gweld sefyllfa ariannol
iach y Gymdeithas a deall fod y Cyfrifydd yn “hapus iawn”.

Bellach mae’r dechnoleg fodern wedi
datrys y broblem hon: mae Cist y Ceinciau
bellach ar wefan y Gymdeithas, wedi ei
diweddaru hyd at y funud hon! Mater
bach yw diweddaru’r rhestr eto ar unrhyw
adeg.

LLYWYDD NEWYDD
Llywydd newydd y Gymdeithas am y
flwyddyn 2013 fydd Glesni Jones,
Llandwrog – un a fagwyd ar aelwyd enwog
Tyddyn Ronnen, Llanuwchllyn, ac a
gyfrannodd yn gyson i’r byd cerdd dant fel
gosodwr a hyfforddwr.
O fis Ionawr ymlaen, Owain Sion fydd yn
eistedd yn sedd (boeth!) y Cadeirydd,
gydag Eleri Roberts
yn Is-Gadeirydd.
Talwyd diolchiadau
arbennig i Einir Wyn
Jones sy’n ymddeol
fel Cadeirydd ar
ddiwedd y flwyddyn,
ar ôl cyfnod prysur
ac anarferol o heriol
yn y gadair.
Cadeirydd 2013, Owain Sion

Dros y blynyddoedd fe luniwyd rhestrau
tebyg – yn yr Allwedd a hefyd gan Aled
Lloyd Davies yn ei ‘Lawlyfr Gosod’ (1983).
Y drwg oedd fod angen diweddaru’r
rhestrau bron ar unwaith wrth i geinciau
newydd ymddangos o hyd.

Bellach, os oes rhywun mewn pwyllgor
dewis testunau ag Iphone yn ei feddiant,
fe all alw’r rhestr gyflawn i’w sgrîn fach ar
amrantiad! Tybed be’ fyddai Idris Fychan
neu Delynor Mawddwy yn ei feddwl o
beth felly?!

Y cam nesaf ar wefan y Gymdeithas
fydd gwers osod syml, gydag
enghreifftiau wedi eu recordio. Hon
fydd y wers gyntaf o blith nifer,
gobeithio. Daliwch i glicio!

DYFFRYN
CONWY YN
DISGLEIRIO
ETO!

Venue Cymru, Llandudno – y gyrchfan
ar Dachwedd 10fed

O fewn cyfnod o 12 mlynedd mae pobl
Dyffryn Conwy wedi ysgwyddo’r baich o
redeg pedair prif ŵyl – Eisteddfod yr Urdd
ddwy waith a’r Ŵyl Cerdd Dant ddwy waith.
Tybed a oes unrhyw ardal arall yng Nghymru
gyfan wedi cael cyn lleied o seibiant o’r
gwaith trefnu a chodi arian?
Mae rhan Dennis ac Enid Davies ym mhob un
o’r gwyliau wedi bod yn amlwg. Dyma’r
trydydd tro i Dennis fod yn Ysgrifennydd neu
yn gyd-Ysgrifennydd yr Ŵyl Gerdd Dant.
“Methu dweud Na ydw i yn y bôn!” meddai.
“Chwarae teg, mae pawb wedi cyd- dynnu yn
dda iawn, a’r pwyllgorau i gyd wedi gwneud
eu gwaith yn effeithiol.

“Mae `na gystadlu da iawn – deg o bartïon
cerdd dant, er enghraifft, tri côr, pedwar
côr gwerin ac wyth o bartïon gwerin.”
Y wobr fwyaf o ddigon eleni fydd yr £800 a
gynigir yn y gystadleuaeth telyn dan 25 oed
- yn rhoddedig gan Lywydd yr ŵyl, yr
Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, er cof am ei
chwaer, y ddiweddar Elin Mair. Bydd y
telynorion yn chwarae darnau gan
delynores leol, Mared Emlyn, allan o Perlau
yn y Glaw, sef y cyfansoddiad a
enillodd iddi Fedal Gyfansoddi Eisteddfod
yr Urdd 2011.

Dennis ac Enid Davies

DWYN I GOF
EISTEDDFOD Y FRO

Llongyfarchiadau a dalied ati!

Golygwyd a chynhyrchwyd y rhifyn hwn gan
Arfon Gwilym, gyda chymorth Delyth Vaughan

YSGOGI’R
ENILLWYR
Bydd buddugwyr cerdd dant y tair prif
ŵyl yn cael bonws o hyn ymlaen:
cynnig i fynd ar y Cwrs Gosod
blynyddol, a hynny ar gost y
Gymdeithas.
Y tri fydd yn derbyn y cynnig hael yma
fydd enillydd yr Unawd dan 25 yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, a’r
enillydd dan 21 yn y Genedlaethol a’r
Wyl Cerdd Dant.

I bawb a fu’n dilyn y cystadlaethau cerdd
dant yn Eisteddfod Bro Morgannwg eleni,
mae cytundeb cyffredinol mai un o’r
uchafbwyntiau oedd cystadleuaeth y
pedwarawd agored – gosodiad o’r emyn
adnabyddus ‘Rho im yr hedd’.
Dyma’r pedwarawd buddugol: Lois Eifion,
Anest Bryn, Enlli Pugh ac Alaw Pugh. Bu
canmol mawr i’r gosodiad yn arbennig –
gwaith un o’r aelodau, Lois Eifion.

“Dim ond un neges sy gen i,” meddai Dennis.
“Mi fydd popeth yn hwylus dan yr un to,
felly, waeth be fydd y tywydd, does dim ots.
Dowch yn llu i lenwi’r neuadd.”

Wrth gwrs, bydd pob enillydd yn derbyn y

CROESO BYDDAROL PLANT Y BONT

Glesni Jones

tlws hyfryd a luniwyd gan Eirian Evans,
Ysbyty Ifan.

Llun: Meilyr Wyn Hughes, Tregaron

Ganol mis Hydref roedd Pafiliwn Pontrhydfendigaid yn ferw gwyllt wrth i blant y fro
ddod ynghyd i estyn gwahoddiad swyddogol i’r Ŵyl Gerdd Dant yn ôl i’r ardal
unwaith eto yn 2013. Gyda’r fath frwdfrydedd, mae pethau’n argoeli’n dda er fod
blwyddyn eto i fynd!

Cliciwch!

www.cerdd-dant.org

Yn amlwg, y bwriad yw annog pobl
ifanc sy’n perfformio, ac yn cael
llwyddiant arbennig ar berfformio, i
ddysgu hanfodion y grefft o osod.
Bydd y cynnig hwn yn cael ei
weithredu o Ŵyl Cerdd Dant Dyffryn
Conwy ymlaen.

Cliciwch!

DARGANFOD PENFFORDDLAS!

Cipolwg ar y Cyfarfod Blynyddol

Do, fe gyrhaeddodd pawb heb
drafferth yn y byd – a’r rhan fwyaf
yn dweud na fuont erioed ym
mhentre Penfforddlas o’r blaen er
iddynt basio heibio cyrion y pentre
ar eu ffordd o Lanbrynmair i
Lanidloes heibio cronfa ddŵr
Clywedog.

COFIO NANSI
Un o sgryrsiau difyrraf y prynhawn
oedd atgofion Penri Roberts am Nansi
Richards, Telynores Maldwyn.
Pan oedd Penri yn llanc ifanc fe dyfodd
cyfeillgarwch agos iawn rhwng y ddau.
Byddai’r ffôn yn canu weithiau yn ei
gartref yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant tua
un o’r gloch y bore, ag yntau eisoes yn ei
wely. “Mae hwn-a-hwn efo fi. Ti awydd
dod draw?” “Pryd, Nansi?” “Wel rwan!”

Bu’r Cyfarfod yn ffodus iawn o
bresenoldeb ein Llywydd, Elsbeth
Pierce Jones a’i dwy ferch, Einir a
Catrin. Oherwydd profedigaeth
deuluol dim ond deuddydd ynghynt
fe allent yn hawdd fod wedi cadw
draw, felly rhaid talu teyrnged
arbennig iddynt am eu dewrder ac
am gadw eu haddewid er gwaetha’r
amgylchiadau trist.
Y Llywydd Elsbeth Pierce Jones, ei dwy ferch Einir (chwith) a Catrin (dde), ei wyres
Lowri Glyn, a’r delynores, Elen Prysor.

O’R CWRS GOSOD:

Yr ifanc yn diogelu’r grefft
Roedd y bwlch ar ôl Haf
Morris yn amlwg, ond er
hynny bu’n gwrs
llwyddiannus, gydag wyth o
fyfyrwyr a thair o diwtoriaid
profiadol – Alwena Roberts,
Menna Tomos a Gwenan
Gibbard, yn ogystal â chwmni
Dylan Cernyw drwy’r
penwythnos a sgwrs gan
Menai Williams ar y noson
gyntaf.
Yn mynychu’r cwrs am y
trydydd tro eleni oedd Manon
Elwyn o Fethel ger Caernarfon. “O’n i’n nabod
pawb y tro yma, ac mae hynny’n help!”
meddai. “Ond mae’r rheswm pam dwi’n dod
yn ôl ar y cwrs yma yn syml, “ meddai. “Dwi’n
mwynhau – a dwi’n deud hynny wrth fy
ffrindiau i gyd hefyd. Mae rhai o’r rheini dan yr
argraff mai rhyw gwrs diflas ac anniddorol ydi
o, ond dim o gwbl. Mae o’n lot o hwyl, dwi’n
dod i nabod pobl ac yn magu cysylltiadau o bob
rhan o Gymru, `dach chi’n cael digon o gyfle i
drafod a rhannu problemau efo pobl o’r un
anian. Mae hi’n gymdeithas glòs, a `dach chi’n
dod adre efo atgofion melys bob tro. Ond yn
fwy na dim `dach chi’n dysgu llawer iawn.”
Mae Manon yn uchel ei chlod i safon y
tiwtoriaid bob blwyddyn. Y ddau dro cyntaf
iddi fod ar y cwrs, fe gafodd ei thrwytho yn y
rheolau gosod gan Haf Morris. Ond erbyn eleni
roedd Manon wedi troi ei sylw rywfaint

Dysgu wrth draed Gamaliel!
oddi wrth y gosod ac at y dasg o gyfansoddi
ceinciau. “Dyna dwi’n licio’i wneud fwya
erbyn hyn, a dwi’n ymgolli’n llwyr. Mi
gyfansoddais i un gainc ar y dydd Sadwrn –
Bryn Afon ydi ei henw ar y funud , ar ôl y
gwesty – un gweddol draddodiadol, ac yna
mi es i am gainc ¾ 10 bar ar y dydd Sul –
cainc mwy prin o’i bath.
“Mi ges i dipyn o help gan Gwenan Gibbard,
ac wedyn hefyd gan Menai Williams. Mae’n
bwysig fod unrhyw un sy’n cyfansoddi cainc
yn ei rhoi i delynor i edrych drosti.”
Myfyriwr blwyddyn gyntaf yn adran Gymraeg
Prifysgol Bangor yw Manon, ond yn dilyn un
modiwl Cerdd, sef cyfansoddi. “Dwi’n gwir
werthfawrogi’r arweiniad a’r help dwi wedi’i
gael, heb sôn am y cyfeillgarwch. Gewch chi
mo’r holl betha yna yn unlle arall.”

Mae’n hysbys mai ‘aderyn y nos’ oedd
Nansi: yn cael rhyw ail fywyd yn aml yn
oriau mân y bore. Byddai’r sesiynau
hwyr-y-nos hynny yn gadael argraff fawr
ar Penri ac ar un cyfnod byddai’n
hebrwng Nansi i nosweithiau a
chyfarfodydd ar hyd y lled y wlad. Ef a’i
hebryngodd i brotest fawr agoriad Llyn
Celyn yn 1965 (a hithau yn tynnu am ei
80 oed ar y pryd).

Er fod Elsbeth a’i theulu wedi bwrw
gwreiddiau dwfn yn naear Sir
Drefaldwyn, un o Ddyffryn Clwyd
yw Elsbeth yn enedigol. Fe’i ganwyd
yn Rhiwlas Isa ym mhentre Saron
ger Dinbych – sef man geni John
Roberts, Telynor Cymru (rhyfedd
iddo yntau symud wedyn o
Ddyffryn Clwyd i Faldwyn – i’r
Drenewydd). Pan oedd yn chwech
oed symudodd teulu Elsbeth i
Ysbyty Ifan; a’r cof sydd ganddi fel
plentyn yw am ei thad, y diweddar
Edwin Roberts, yn canu darnau fel
‘Y Clochydd’, ‘Palmant y Dre’ a
‘Cholomen y Gelli’.
Pan briododd Elsbeth a symud i
Faldwyn, roedd yn rhaid ymroi i
hyfforddi a sefydlu partïon (un o’r
uchafbwyntiau oedd dod yn gyntaf
yn Eisteddfod Caerdydd 1985), yn
ogystal â rhoi pob hwb i Einir a
Catrin.
Cawsom weld ôl yr hyfforddi
hwnnw droeon yn ystod y
prynhawn gyda gwahanol
ddatganiadau gan y ddwy chwaer,
yr wyres fach Lowri Glyn, a hefyd
Bryn Davies, prifathro ar ysgol leol a
gymerodd gryn ddiddordeb mewn
canu cerdd dant.
Yn cyfeilio’n feistrolgar drwy’r
prynhawn yr oedd merch Bryn
Davies, Elen Prysor. Yn wir,
gwelsom fod ganddi lais alto
cyfoethog wrth iddi ymuno gydag
Einir a Catrin i ganu carol Blygain.
Oedd, roedd y Nadolig wedi dod yn
gynnar!

Ar ei ffordd i rywle un waith bu raid aros
yn Y Bala i brynu côt newydd. Aeth i
mewn i’r siop a bu’n sbrotian am beth

amser cyn cael hyd i’r gôt ddelfrydol.
“Hon fydd hi,” gwaeddodd ar y
perchennog. Ac allan â hi . “Ydach chi
ddim isio talu?” gofynnodd Penri. “O na,
mae’n gwybod y ceith o’i bres,” oedd yr
ateb.
Cyfeiriodd hefyd at un o driciau Nansi ar
y delyn, sef plethu papur deg swllt rhwng
y tannau. Wrth chwarae’r delyn wedyn
byddai hyn yn creu effaith clecian, tebyg i
rywun yn clocsio i gyfeiliant y gainc.
Roedd Penri wedi dod â thrysor i’w
ganlyn: Rhaglen cyfarfod coffa Ceiriog yn
1932, rhodd gan Nansi. Roedd teulu
Nansi a theulu Ceiriog yn perthyn, a chan
fod Nansi yn cymryd rhan amlwg yn y
dathliadau cafodd gopi arbennig wedi ei
rwymo mewn clawr caled. Bu’n cario hwn
efo hi yn ei handbag am flynyddoedd
wedyn, yn casglu llofnodion pob person
enwog y dôi ar ei draws: pobl fel Emlyn
Williams a Richard Burton a llu o
gerddorion ac eisteddfodwyr amlwg
Cymru ar y pryd. Trysor yn wir.

Etholiad y Pwyllgor
Gwaith
Dyma’r chwech a ddaeth i’r brig yn
etholiad y Pwyllgor Gwaith:
Alwena Roberts, Einir Wyn Jones,
Gwenan Gibbard, Nia Clwyd, Beti Puw
Richards a Carys Jones.

.

Uchod: Einir Wyn Jones a Delyth Vaughan yn cadw trefn.
Isod: Elen Prysor, Catrin Alwen ac Einir Haf.

Uchod: Bryn Davies yn canu
ei gywydd croeso.
Isod: Dewi Jones yn cyflwyno’i
adroddiad ar y gwyliau cerdd
dant.

Bydd y chwech yn gwasanaethu am
dymor o dair blynedd.
Penderfynwyd cyfethol tri arall, sef
Catrin Alwen, Elin Angharad a Rhodri
Harries.

PWY SY ISIO TELYN?
Yn ôl Cadeirydd y Pwyllgor Telynau,
Carys Williams, fe brynodd y
Gymdeithas dair telyn newydd sbon
dros yr haf – tair telyn ddibedal – ac
mae pob un wedi cael cartref yn barod.
Golyga hyn fod gan y Gymdeithas 23 o
delynau pedal ar gael i’w llogi a chwe
thelyn ddibedal. Os oes gan rywun
ddiddordeb mewn llogi un o’r telynau
hyn, mae’r manylion i gyd ar wefan y
Gymdeithas.

