
BANDIAU PRES 
Y GWASANAETH 
CERDD YSGOLION 
YN DOD I’R BRIG  
Cipiodd ein Band Pres Iau’r wobr gyntaf 
ym mhencampwriaeth bandiau pres 
2019 yn Warwick eleni,  gyda’r beirniad 
yn dyfarnu gwobr aur iddynt am eu 
perfformiad.

Dan arweiniad Lois Eifion, dyma’r unig 
fand o ogledd Cymru i gystadlu, a dyma 
hefyd y tro cyntaf iddynt gymryd rhan 
yn y gystadleuaeth hon – gan guro 
saith o fandiau eraill o bob cwr o’r DU. I 
ychwanegu at y llwyddiant yma cafodd  
y band pres hŷn, dan arweiniad Dylan 
Williams wobr arian am eu perfformiad 
nhw. Mae’r ddau fand yn rhan o 
Wasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a 
Môn.

Mae hwn yn ganlyniad anhygoel, 
llongyfarchiadau i pawb yn y ddau fand. 
Diolch yn fawr i’r tiwtoriaid a’r bobl 
ifanc i gyd am eu gwaith caled. Mae’r 
llwyddiant yn dangos gwerth y profiadau 
a’r cyfleoedd mae’r plant yn gael drwy’r 
gwasanaeth a’r ensemblau – mae’n rhan 
holl bwysig iawn o’n cenhadaeth ni fel 
cwmni.

www.cerdd.com
01286 685283 / 01286 685289

Croeso a gair o 
ddiolch...
Mae blwyddyn arall wedi gwibio heibio 
gyda thiwtoriaid a disgyblion wedi bod 
yn brysur yn perfformio a chystadlu 
yma yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym wedi symud swyddfa yn ddiweddar a bellach mae 
staff y Gwasanaeth yn gweithio o Galeri yng Nghaernarfon. 
Mae’r un croeso i chi alw mewn yno i drafod gwersi a 
threfniadau ensemble ar gyfer disgyblion. Mae ein rhif ffôn 
newydd wedi ei nodi isod.

Mae hi wedi bod yn braf cael croesawu nifer o diwtoriaid 
newydd i’n plith eleni tra rydym hefyd yn dymuno yn dda 
i’r rheiny sydd wedi gadael y Gwasanaeth wedi nifer o 
flynyddoedd. 

Mae’n dda hefyd cael adrodd yn y newyddlen hon am 
lwyddiannau ein disgyblion yn Eisteddfod yr Urdd ac mewn 
digwyddiadau pwysig eraill. Darllenwch ymlaen i wybod mwy.

Ac yn olaf, byddaf i yn gadael y Gwasanaeth y mis hwn ar ôl 
20 mlynedd. Hoffwn ddiolch o galon i’r holl diwtoriaid rydw 
i wedi gweithio efo nhw dros y blynyddoedd, i’r ysgolion 
a’r penaethiaid am eu cefnogaeth parhaus ac wrth gwrs i’r 
miloedd o ddisgyblion sydd wedi cael gwersi a phrofiadau 
byth gofiadwy gyda’r Gwasanaeth yn y cyfnod. Mae’r 
broses i lenwi’r swydd eisoes wedi cychwyn a byddwn yn 
eich diweddaru maes o law.

Ann P Jones
Rheolwr Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn 

@CerddYsgolion 

Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Lois Eifion gyda Band Pres Iau 
Gwynedd a Môn yn dilyn eu llwyddiant
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Gwasanaeth Cerdd 
Ysgolion Gwynedd a Môn



Llwyddiant yn 
Eisteddfod yr Urdd
Roedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
yn llwyddiant mawr i nifer o gerddorion 
ifanc y Gwasanaeth unwaith eto eleni. 
Llongyfarchiadau mawr i bawb gymerodd 
ran!

Mae ein disgyblion o Wynedd  a Môn wedi 
bod yn rhan o fandiau a cherddorfeydd 
sydd wedi dod i’r brig yn yr Urdd ers nifer o 
flynyddoedd ac mae’r Gwasanaeth yn falch 
iawn o’u llwyddiant. Mae nifer o ddisgyblion 
hefyd wedi bod yn llwyddiannus fel 
unigolion - am restr llawn o enillwyr a lluniau 
ewch i’n tudalen Facebook. 

Cyngerdd Blynyddol
Cynhaliwyd ein cyngerdd blynyddol ar y 
19eg o Fai yn Pontio. Cafwyd  berfformiadau 
gan yr Ensemblau Chwythbrennau Hŷn ac 
Iau, yr Ensemblau Llinynnol Hŷn ac Iau, a 
Chôr Telyn Rhanbarth Meirionnydd. Daeth 
côr Ysgol Dolbadarn a chôr Ysgol Brynrefail 
i berfformio hefyd fel rhan o’r noson. 
Cafodd y gynulleidfa wledd a diolch i bawb 
am gefnogi ac am eu gwaith caled cyn y 
cyngerdd ac ar y noson.

Côr Ysgol Parc 
y Bont yng 
Ngŵyl Gyhoeddi 
Eisteddfod Môn
Yn dilyn hyfforddiant gan diwtoriaid y 
Gwasanaeth Cerdd Ysgolion cafodd 
disgyblion Ysgol Parc y Bont, Llanddaniel  
gyfle i berfformio mewn cyngerdd fel rhan o 
ŵyl gyhoeddi Eisteddfod Môn yn Gaerwen 
yn ddiweddar. Dyma un o’r troeon cyntaf i’r 
plant gael perfformio yn gyhoeddus a phob 
un ohonynt wedi mwynhau.

Amser CerddTastig 
yng Nglan Llyn
Daeth 70 o gerddorion 
ifanc o Wynedd a Môn 
at ei gilydd fis diwethaf 
yng Nglan Llyn ger 
y Bala i fwynhau 
penwythnos 
llawn hwyl a 
cherddoriaeth 
ar gyfer cwrs haf 
y Gwasanaeth 
Cerdd. Dyma un o’r 
penwythnosau preswyl mwyaf poblogaidd 
i ni drefnu gyda phlant a pobl ifanc o 8 oed i 
18 oed yn mwynhau ac yn dysgu oddi wrth 
ei gilydd. 

Fel rhan o’r gweithgareddau daeth yr artist 
Luned Rhys Parri i wneud sesiwn celf gyda’r 
plant ac wrth gwrs roedd cyfle i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau awyr agored yr Urdd 
hefyd – yn ogystal â pherfformio a chreu 
llawer o sŵn.

Ar ddiwedd y penwythnos cawsom 
gyngerdd yn Theatr Derek Williams, Ysgol 
Y Berwyn ar gyfer rhieni a ffrindiau. Daeth 
cantorion o Ysgol O.M. Edwards ac Ysgol 
Y Berwyn i berfformio efo disgyblion y 
Gwasanaeth Cerdd yn y cyngerdd i gloi yr 
hyn oedd yn benwythnos gwych.

Carys geith y gig
Cafodd Carys Gwenllian Hind sy’n 14 oed 
ac ym mlwyddyn 10 yn Ysgol Glan y Môr, 
Pwllheli ei dewis i ganu’r telyn fel rhan o 
fand y rhaglen S4C boblogaidd ‘Pwy Geith 
y Gig’ yn ddiweddar. Mae Carys yn aelod 
o Gôr Telyn Hŷn Gwynedd a Môn, ac wedi 
cyrraedd  safon gradd 8 ar y delyn.

Dyma drydedd gyfres rhaglen ‘Pwy Geith y 
Gig?’ ac unwaith eto roedd y tîm cynhyrchu 
yn teithio Cymru gyfan i chwilio am dalent 
cerddorol ymysg pobl ifanc 11-16 oed. Fel 
rhan o’r gyfres roeddent yn chwilio am 
chwe aelod i greu band newydd sbon i gael 
ei fentora gan rhai o enwau mwyaf y sîn 
gerddoriaeth Gymraeg, sef  Alys Williams, 
Osian Williams o’r band Candelas, ac Yws 
Gwynedd.

Wedi proses ddewis a nifer o glyweliadau 
cafodd Carys ei dewis i fod yn rhan o’r 
band newydd, ‘Sgotanoda’, a chawsant 
gyfle i berfformio o flaen cynulleidfa ar faes 
Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd. 

Côr Telyn yn 
disgleirio gyda 
Catrin Finch
Bu Côr Telyn Hŷn y Gwasanaeth Cerdd dan 
arweiniad Alwena Roberts ac Angharad 
Wyn Jones yn perfformio ar y cyd gyda Chôr 
Telynau Clwyd ym mis Ebrill yn nghyngerdd 
Gŵyl Delynau Cymru . Roedd y telynorion 
ifanc wedi mwynhau a nifer ohonynt yn 
dweud eu bod yn falch iawn o fod wedi cael y 
fraint o berfformio gyda dwy o fawrion y byd 
telynau, sef Catrin Finch a Monika Stadler.

@CerddYsgolion 

Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Rhys Meirion yn cydweithio  efo’r Gwasanaeth  
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn ymuno â Rhys Meirion mewn cyngerdd arbennig ar nos Sul, Medi’r 15fed yng Nghapel Tegid, Bala. 
Mae Côr Meirionnydd y Gwasanaeth Cerdd dan arweiniad Nia Morgan yn falch o gael y cyfle yma i ganu gyda Rhys ac yn edrych ymlaen at y 
profiad. Dewch yn llu i fwynhau ac i gefnogi!  Cadwch lygad allan am fwy o fanylion ar ein tudalen Facebook yn nes at yr amser.

Rachel a Nanw, Ysgol BrynRefail  

Côr Ysgol Dolbadarn 


