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Dyma dy le
Dewiswch Brifysgol Aberystwyth am ragoriaeth mewn addysgu a 
phrofiad myfyrwyr unigryw. 

> Dewis eang o fodiwlau a chyrsiau 
drwy gyfrwng y Gymraeg

> Y Brifysgol Orau yng Nghymru a Lloegr 
am Fodlonrwydd Myfyrwyr
(Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr 2022) 

> Y Brifysgol Orau yn y DU am Ansawdd y 
Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr
(Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021) 

> Y Brifysgol Orau yn y DU am 
Breswylfeydd a Llety Myfyrwyr
(WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2022) 

> 98% o ymchwil y Brifysgol o safon a 
gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch
(Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021)

Dysgwch fwy ar Ddiwrnod 
Agored:

> 8 Hydref 2022 
> 12 Tachwedd 2022 

aber.ac.uk/
diwrnodauagored
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UWCH OLYGYDD Owain Schiavone (yselar@live.co.uk)

DYLUNYDD Dylunio GraffEG 
  (elgangriffiths@btinternet.com)

HYSBYSEBION yselar@live.co.uk 

CYFRANWYR
Tegwen Bruce-Deans, Lois Gwenllian, Mirain Iwerydd,  
Gruffudd ab Owain, Bethan Williams

Diolch yn fawr i gyfeillion Y Selar (aelodau Rheolwr a Prif 
Ganwr Clwb Selar): Ywain Gwynedd, I KA CHING, Targed, 
Antoni a Dawn Schiavone, Gruffydd Davies, Illtud Daniel, Chris 
Roberts, Gethin Griffiths. 

Mae’r Selar yn cael ei ddosbarthu ledled Cymru gan y Mentrau 
Iaith. Cysylltwch â’ch Menter leol i fynnu eich copi.

Rhybudd - Defnyddir iaith gref mewn mannau.’

Wel, mae’n gryn dipyn o amser ers i mi ysgrifennu’r Golygyddol 

ar gyfer rhifyn o’r Selar. Ychydig dros ddegawd i fod yn fanwl 

gywir! Gwilym Dwyfor wrth gwrs fu’n gyfrifol am y pwt ar dudalen 

3 y cylchgrawn ers rhifyn Mehefin 2012 – rhifyn oedd â’r band 

o Abertawe, Nebula ar y clawr...cofio nhw?! Nhw oedd enillwyr 

cystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 Radio Cymru y flwyddyn 

honno, ond teg dweud nad ydan ni wedi clywed lot fawr ganddyn 

nhw wedyn!  Er hynny, mae’n siŵr ei bod yn briodol felly ein bod 

yn rhoi sylw i artistiaid rownd derfynol ByB Maes B a Radio Cymru 

yn ein eitem ‘Newydd ar y Sin’ yn y rhifyn yma. Rhagflaenydd yr 

eitem honno oedd ‘Dau i’w Dilyn’, ond Dwy i’w Dilyn oedd yn rhifyn 

Mehefin 2012 sef Casi Wyn a Greta Isaac. Be ddigwyddodd iddyn 

nhw tybed...

Ond o ddifri, mae’n bwysig dwi’n teimlo i mi achub ar y cyfle 

yma i ddiolch yn fawr iawn i Gwil am ei holl waith caled dros 

y blynyddoedd ac am hwylio’r llong yn esmwyth...ond heb 

fod ofn corddi’r dyfroedd nawr ac yn y man chwaith. Fydd hi 

ddim yr un fath hebddo, ond gobeithio bydd cyfle iddo wneud 

ambell ymddangosiad arbennig yn y dyfodol. Ein bwriad ni 

fel cylchgrawn, a gwefan gerddoriaeth, ydy parhau i feithrin a 

datblygu talent ysgrifennu ifanc a newydd ac os ydych chi  

awydd cyfrannu yna mae croeso mawr i chi gysylltu. 

Am y tro, mwynhewch rifyn diweddaraf Y Selar x

Owain S

184 148

Swnami’n Deffro 

Sgws Sydyn Elis Derby

Amrywiaeth, cynrychiolaeth, 
hip-hop

Newydd ar y Sin

Pen-blwydd hapus Celf Calon 

Albwm Anthemig Adaith

Adolygiadau

Cymru Ni

Colofn Mirain Iwerydd

@y_selar

facebook.com/cylchgrawnyselar
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Ariennir Y Selar gan grant Cyngor Llyfrau Cymru.  
Argraffwyd gan Y Lolfa. 



C
erddoriaeth yn llifo trwy dy wythiennau o’r 

llwyfan, yr alawon indie pop yn bygwth glynu 

yn dy feddwl am wythnosau i ddod. Y cwrw’n 

gynnes yn dy law, a tithau’n morio canu i fersiwn byw 

o’r caneuon sydd wedi bod yn drac sain i dy haf.

Mae hi’n 2017. Mae bywyd yn dda. Ac mae Sŵnami yn 

eu hanterth.

A hithau’r cyfnod cyntaf i gigs fod yn bosib i’w 

cynnal ers blynyddoedd, mae ailddyfodiad Sŵnami 

gyda’u senglau synth-freuddwydiol a gwawr yr ail 

albwm hir-ddisgwyliedig yn rhoi cyfle i nifer fawr 

ohonom ail-fyw’r teimlad o ddisgyn mewn cariad gyda 

cherddoriaeth Gymraeg yn ein harddegau unwaith eto. 

Ond gyda chymaint o amser wedi pasio ers i alawon 

bachog y band ddawnsio yn ein clustiau, wrth holi Ifan 

Davies a Gruff Jones o’r band am ryddhau eu halbwm 

Sŵnamii diwedd mis Medi, roedd hi’n teimlo’n naturiol 

gofyn beth yn union a sbardunodd yr ail don yma o 

gerddoriaeth.

“Dwi’m yn meddwl ’da ni erioed wedi stopio neud 

miwsig,” pwysleisia Ifan. 

“Erbyn diwedd y cyfnod yna yn 2017, roedden ni wedi 

bod yn gwneud gymaint o chwarae a ’sgwennu gyda 

Sŵnami. Roedden ni ’di colli stem rhywfaint, a dwi’n 

meddwl roedd pawb angen rhyw fath o doriad i ’neud 

pethau eraill a gweithio ar brosiectau cerddorol ein 

hunain. 

“Ond roeddwn i a Gruff wastad yn mynd ‘nôl a ‘mlaen 

i’r stiwdio at Rich [Roberts, y cynhyrchydd] i gael 

sesiynau, ac mae lot o’r caneuon ’da ni’n rhyddhau ŵan 

Sŵnami yn Deffro    o’u Trwmgwsg

Mae saith blynedd ers i 

Sŵnami ryddhau eu halbwm 

hunandeitlog, ac o’r diwedd 

maen nhw nôl ac yn barod i 

ryddhau’r dilyniant erbyn yr 

hydref. Tegwen Bruce-Deans 

fu’n sgwrsio gyda dau o’r 

aelodau ar ran Y Selar.
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yn dod o’r blynyddoedd yna rhwng 2017 a 2022 - er bod 

o’n teimlo’n rhyfedd dweud hynna gan fod gymaint o 

amser wedi pasio ers hynny. 

“Roedd gennyn ni gynlluniau mewn lle i ryddhau’r 

sengl ddwbl ‘Theatr / Uno Cydio Tanio’ yn ystod 

misoedd cyntaf un y cyfnod clo, ond wnaethon ni 

benderfynu dal pethau ’nôl achos doedd neb yn siŵr 

beth oedd am ddigwydd nesaf.”

Newidiadau mawr
Mae hanner degawd yn amser hir, a thipyn yn gallu 

newid ac mae hynny’n sicr yn wir yn achos Gruff. 

“Fi di newid eitha’ lot yn y pedair blynedd diwethaf,” 

meddai. 

“Fi di newid job, lleoliad, dechrau perthynas newydd, 

a dod mas yn gender fluid, so ma na newidiadau mawr 

di digwydd ers i ni ddechrau sgwennu’r albwm yn sicr. 

“Ers y cyfnod clo, fi di bod yn lot fwy agored gyda fy 

nheimladau pan mae’n dod i sgwennu, yn sicr gyda 

geiriau. Fi di bod yn trin sesiynau sgwennu fel rhyw 

fath o therapy session bron. 

“Mae’r albwm yn sicr yn rhyw fath o gofnod o’r fath o 

deimladau a’r transition ma da ni gyd i mynd trwyddo 

ers i ni ddechrau sgwennu’r albwm cyn y pandemig.”

Yn wir, mae misoedd cyntaf y pandemig yn sicr wedi 

gadael eu hôl ar y sin gerddoriaeth Gymraeg, gyda rhai 

artistiaid yn ffynnu yn sgil rhyddid creadigol y cyfnod 

o seibiant, ac eraill yn cael hi’n anodd ymdopi gyda’r 

rhigol feunyddiol yn diflannu. Ac yn ôl y band, ychydig 

Sŵnami yn Deffro    o’u Trwmgwsg

“Fi di bod yn trin 
sesiynau sgwennu 

fel rhyw fath o 
therapy session 

bron” 
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o’r ddau begwn sydd wedi gadael eu hargraff ar eu 

proses creadigol.

“Dwi’n gwrando ar lot o stwff pan dwi’n dreifio yn y 

car, a dwi’n meddwl mai dyna oedd pam ges i rywfaint 

o drafferth wrth sgwennu pethau yn ystod y cyfnod clo, 

yn sownd yn yr un lle am rhy hir” mae Ifan yn cyfaddef. 

“Dwi’n rhywun sy’n meddwl am gant a mil o bethau 

ar un tro. Ond pan dwi’n dreifio yn y car neu neud 

rhywbeth arall, mae fy meddwl i’n gorfod aros mewn 

un lle. Felly dyna ydy lle mae’r syniadau gorau i gyd 

yn cael eu geni, fel alawon i ‘Be Bynnag Fydd’ ac ‘Uno 

Cydio Tanio’.” 

Er bod y cyfnodau clo wedi cyfyngu ar 

greadigrwydd y band mewn un ffordd, eto mae’n 

ymddangos yn nirgelwch thematig a thawch 

electronig y synths ar draciau fel ‘Paradis Disparu’ 

a ‘Be Bynnag Fydd’ bod creu cerddoriaeth wedi 

dod yn noddfa iddyn nhw ar yr un pryd; cyfrwng i 

ddianc rhag realiti gyda geiriau hiraethus a thrac sain 

freuddwydiol yn gefn iddynt. 

Ac, fel mae Gruff yn esbonio, cyfrwng yn fwy na ddim 

byd i ddod i’r afael â’r hyn sydd wedi bod yn digwydd ym 

mywydau aelodau’r band dros y blynyddoedd diwethaf.

“Wrth ’sgwennu’r albwm, yn bendant mae ’na 

gysyniad wedi datblygu o’r teimladau ’da ni wedi bod 

yn teimlo wrth dyfu lan ac aeddfedu. Pan ti’n tyfu lan 

ti’n meddwl bod troi’n oedolyn yn meddwl dy fod di’n 

gwybod be’ ti’n mynd i ’neud a sut i fod, ond dim dyna 

yw’r gwirionedd. Felly ma’r albwm ambiti’r trials and 

tribulations o drio tyfu lan a’r heriau ti’n wynebu pan 

ti’n trio bod yn oedolyn.”

“Mae’n ddifyr bod yr ysbrydoliaeth yna di dod o fywyd 

go iawn, o bethau sy ‘di digwydd i ni, ond ar yr un pryd 

hefyd lot o ddychymyg,” cytuna Ifan. 

“Mae ‘na ryw fath o thema yn rhedeg trwy’r albwm, 

thema o eisiau rhyw fath o ddihangfa, a meddwl 

am fywyd gwell. Roedden ni eisiau dychmygu yn y 

blynyddoedd yna’n ystod y clo be fysa ti’n gallu bod yn 

gwneud: pethau eraill, pethau gwell.” 

Ac er ei bod hi wedi bod yn gyfnod weddol ynysig 

i lawer ohonom, yn sicr mae rhyw undod aeddfed yn 

perthyn i’r albwm o’i gymharu â gwaith cynharach y 

band, er gwaetha’r amryfal ddylanwadau a ffynonellau’r 

syniadau. 

“Da ni di bod yn fand erioed  
sy’n licio’r gimmicks bach” 
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“Mae’r broses o sgwennu yn ofnadwy o collaborative 

drwyddi draw” meddai Ifan. 

“’Da ni gyd wedi bod yn eistedd lawr efo’n gilydd 

- fi, Gruff ac Ifan [Ywain, gitarydd y band] - i drafod 

syniadau. Yn hytrach na bod ni jyst yn sgwennu geiriau 

dibwys, roedden ni’n awyddus ein bod ni’n sgwennu 

am fywyd go iawn a phethau roedd yn bwysig i ni.”

Bod yn onest
Nid cydweithio gyda’i gilydd yn unig mae’r band yn 

gwneud chwaith; mae un artist benywaidd cyfarwydd 

iawn i ni wedi sbarduno Sŵnami i feddwl am y ffyrdd 

maen nhw’n mynegi eu cerddoriaeth yn wahanol. 

“Ni ’di bod yn ffans hiwj o Elin Thallo ers iddi 

gychwyn rhoi caneuon mas, ac mae hi ’di chwarae rhan 

pwysig yn yr albwm hefyd,” mae Gruff yn cofio. 

“Un o’r sesiynau cyntaf wnaethon ni efo hi, doedd hi 

ddim yn ofn bod yn onest ac yn uniongyrchol am ei 

theimladau hi.

“Dwi wastad ’di meddwl bod o’n well gael pethau rili 

vague mewn caneuon fel bod nhw’n fwy relatable, ond 

mae hynna di bod yn hollol opposite ar ‘Be Bynnag 

Fydd’ – y tro cyntaf i fi ddim isio sgwennu cân fydd 

pawb yn licio, mae’r opposite di digwydd. 

“Dwi wastad yn meddwl bod o’n mad bod pobl yn 

siarad am y teimlad o’n i’n mynd trwyddo pan o’n i’n 

dod mas wrth sôn am y gân honno– yn enwedig achos 

o’dd o’n thema eithaf sensitif i fi. Roedd Thallo yn 

ddigon hapus i fod yn direct ac yn onest, ac yn sicr mae 

hynna ’di effeithio ar sut rydyn ni ’di bod yn ’sgwennu 

caneuon ar yr albwm yma.”

Gwaddol gweledol
Un peth sydd wastad wedi bod yn unigryw i Sŵnami 

yw delwedd y band yn llygad y cyhoedd. Mae’r hogiau 

yn eu siwtiau awyrlas yn amlwg yn gweithio’n galed i 

sicrhau nad yw’r gerddoriaeth yn cael ei cholli yn y llif o 

greadigrwydd sy’n tywallt allan o Gymru ar hyn o bryd.

Rhan o’r hunaniaeth unigryw hwnnw, yn ôl Ifan, yw 

sicrhau gwaddol gweledol o safon barhaol. 

“O fod mewn band rŵan ers sbel, ti’n sylweddoli mai’r 

fideos cerddoriaeth yna am byth ac atyn nhw mae pobl 

yn troi i gael cyflwyniad i’n cerddoriaeth. Roedden ni gyd 

yn teimlo felly bod angen gwneud nhw’n iawn ac yn dda 

fel ein bod ni’n gallu edrych ’nôl arnyn nhw mewn deg 

mlynedd eto ac yn dal i fod yn hapus efo nhw.”

“’Da ni di bod yn fand erioed sy’n licio’r gimmicks 

bach, ac yn licio mynd cam ymhellach. Mae’r elfennau 

gweledol mor bwysig â’r gerddoriaeth. Rydyn ni’n trio 

mynd â fo i lefydd gwahanol dydy pobl heb wneud 

o’r blaen, a thrio cael sylw mewn stwff ni o lefydd 

dydy pobl heb wneud o’r blaen fel Sunday Brunch, er 

enghraifft.” 

“Roedden ni eisiau creu rhywbeth o’dd yn deilwng i’r 

caneuon,” ychwanega Gruff. 

“Ma visuals wastad di bod yn bwysig i ni fel band – 

fi’n gweithio yn y byd ffilm a theledu, felly mae hi bron 

yn second nature i greu cynnyrch ychwanegol i gyd-

fynd gyda’r gerddoriaeth. Mae e hefyd ’di bod yn brofiad 

a hanner i gael yr enwau ridiculous ’ma fel Callum Scott 

Howells a Tom Rhys Harries i fod yn rhan o’r Sŵnami 

experience!”

Ond wrth ryddhau ail don o ganeuon ar ffurf albwm, 

mae’r cwestiwn anochel yn codi ynghylch sut mae’r 

rhain yn cymharu gyda chynnyrch blaenorol band. 

Cafodd eu début, Sŵnami, gymaint o argraff ar y sîn 

cerddoriaeth yma yng Nghymru trwy ennill Albwm 

Cymraeg y Flwyddyn yn 2015 a chael clean sweep yng 

Ngwobrau’r Selar y flwyddyn ganlynol. 

Anorfod felly yw holi’r band faint o bwysau oedden 

nhw’n ei deimlo wrth ryddhau corff o waith newydd 

yng nghysgod albwm cyntaf mor llwyddiannus.

“Dim pwysau o gwbl!” datgana Ifan gan chwerthin. 

“Gosh mae’r albwm cyntaf yn teimlo mor bell yn ôl. 

’Da ni gyd yn teimlo bod Sŵnami wedi cael ail fywyd o 

ran ein cerddoriaeth. Mae’r albwm yma yn teimlo bach 

fel yr albwm cyntaf dweud y gwir, achos bod ni wedi 

bod yn byw ar y caneuon yma ers blynyddoedd – rhyw 

dair, pedair blynedd – a dwi’n teimlo fel ’mod i’n pedair 

blynedd yn fwy aeddfed na’r albwm newydd yma nawr 

yn barod!”

A tybed os fydd yr hogiau yn ein cadw ni’n aros mor 

hir â hynny unwaith yn rhagor ar gyfer trydedd don 

Sŵnami? Cawn weld. Ond os mai dyma yw ffrwyth 

pedair blynedd o ystyried, aeddfedu a chyfoethogi, mi’r 

ydw i yn sicr yn edrych ymlaen at ddilyn datblygiad 

sonig a gweledol un o fandiau mwyaf cyffrous y wlad 

yn y blynyddoedd i ddod.
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Sut ymateb sydd wedi bod i’r albwm hyd yn hyn?
Rhy gynnar i ddweud hefo’r albwm hyd yn hyn, ond 

mae’r senglau ddoth cwpl o fisoedd ynghynt wedi 

mynd lawr yn dda. O’n i eisiau rhyddhau tair cân o 

flaen llaw (‘Disgo’r Boogie Bo’, ‘Gadawa Fi Mewn’ a 

‘Lawr Ar Fy Nghwch’) a oedd yn wahanol i’w gilydd o 

ran eu steil, er mwyn rhoi blas o’r hyn ellid disgwyl ar yr 

albwm ei hun, sef lot o amrywiaeth!

Pwy sy’n chwarae efo ti ar yr albwm i gyd?
Lot o bobl! Yr ensemble sydd ‘di bod yn chwara’n 

fyw hefo fi am y pedair blynedd dwytha 

(Carwyn, Llion a Siôn ) gychwynodd 

petha’ off, ac ar ôl hynny, mi oni’n 

cynnig i unrhyw un! Bu’r Cledrau’n canu 

backing vocals ar ‘Lawr Ar Fy Nghwch’ 

gan eu bod nhw wrthi’n ymarfer yn y 

stafell lawr y coridor ar y pryd, a nath Al 

Cowbois ddiweddu fyny’n chwarae bas ar 

‘Disgo’r Boogie Bo’ gan ei fod o ‘di digwydd cerdded 

mewn ar y recordio. Reit ffwr’ a hi rili! Ymunodd 

Llew Glyn a Gethin Griffiths â’r band byw yn ystod y 

sesiynau, felly maen nhw i’w clywed ar hyd yr albwm i 

gyd hefyd.

Ma’r albwm newydd yn glanio’n weddol fuan ar ôl 
y cyntaf. Ydy hynny’n dod o deimlad fod y cyfnod 
clo wedi tarfu ar hyrwyddo’r cyntaf, neu jyst bod y 
caneuon gen ti felly pam lai? 
Bach o’r ddau. Mi laniodd fy albwm cynta’ rhyw fis cyn 

y cyfnod clo, ar ôl rhyw ddwy flynedd o geisio adeiladu 

momentwm a sefydlu fy hun fel artist, felly geshi’m 

amser i’w hyrwyddo o gwbl. Mi oni’n gwybod pan fysa’r 

cyfnod clo’n dod i ben y byswn i angen bod efo albwm 

arall er mwyn gwneud fyny am flwyddyn a hanner o 

segurdod, felly dyma fo!

Lle a phryd fuo chi’n recordio? 
Recordiwyd y rhan fwyaf o bopeth o fewn rhyw 

bythefnos yn mis Tachwedd 2021, gyda nifer o’r 

caneuon wedi’u recordio’n fyw fel band, ond mi 

gymrodd hi rhyw dri mis ychwanegol i gwblhau’r 

overdubs! Fel yr albwm cynta’, yn Stiwdio 

Sain gafodd popeth ei greu, gydag Ifan 

Emlyn yn cynhyrchu.

Be all y gwrandawyr ei ddisgwyl? 
Albwm llawer cyfoethocach ei sŵn na’r cyntaf. 

Dwi dal yn dueddol o ysgrifennu caneuon reit tongue-

in-cheek, ond am wn i, mi wnes i geisio ysgrifennu 

ambell i gân fwy aeddfed er mwyn trio rhywbeth 

gwahanol a symud ‘mlaen o betha’ sili, gyda ‘Byw Efo 

Hi’ neu ‘Gadawa Fi Mewn’ yn enghraifft o’r steil newydd 

yma. Wedi deud hynny, dwi ‘di bod yn gweithio ar drac 

am Roger Moore yn ddiweddar, felly ella ddim.

SGWRS 
SYDYN

Heb os, un o artistiaid mwyaf gweithgar y sin ers ychydig flynyddoedd bellach ydy Elis Derby. 

Yn ogystal â’i gerddoriaeth ei hun, bu’n brysur yn ystod y cyfnod clo gyda’r band cyfyrs poblogaidd, 

Ciwb, yn ogystal â bod yn un o’r criw sy’n gyfrifol am Gigs Tŷ Nain. Ar ôl yr anlwc o ryddhau ei 

albwm cyntaf, 3, jyst cyn y cyfnod clo, mae o nôl gyda’i ail record hir, Breuddwyd y Ffŵl.
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Ym mha ffordd ma dy gerddoriaeth di wedi newid ers 
yr albwm cyntaf? 
Roedd 3 yn gasgliad o ganeuon ro’n i ‘di bod yn 

perfformio ers rhyw flwyddyn a hanner, gafodd 

eu hysgrifennu gyda’r bwriad o’u chwarae yn fyw. 

Ysgrifennwyd yr albwm newydd yn ystod y clo, ac ro’n i’n 

recordio’r caneuon yn syth ar ffurf demos Logic, a oedd 

yn golygu LOT o amser i gael arbrofi efo darnau gitâr fwy 

cymhleth. Roedd y syniad o berfformio’n fyw yn teimlo 

mor ddiarth ar y pryd, felly neshi’m meddwl y byswn i’n 

gorfod dysgu’r darnau yma i’r gweddill rhyw ben! 

Deud bach wrthon ni am waith celf yr albwm.
Dwi wastad ‘di hoffi cloriau albyms sydd gan lun portrait 

amlwg ar y blaen, boed rheini’n luniau o’r artist neu o 

ffigyrau enwog. Dwi’n cofio gweld clawr hunangofiant 

arlunydd rhywdro oedd yn dangos wyneb yr awdur 

wedi’i greu allan o luniau’r bobl oedd wedi’i ddylanwadu 

ar hyd ei oes, neu mewn geiriau eraill, y bobl wnaeth ei 

“greu” o. Mi oni’n meddwl bod hynny’n gysyniad reit 

ddifyr. Gofynnais i Siân Angharad wneud rhywbeth 

tebyg, gan daflu mewn darluniau o’r holl bethau sydd 

wedi dylanwadu ar yr albwm. Mae ’na homage i David 

Bowie, fy milltir sgwâr, fy ngitâr (dwi’n ei drysori), lyrics y 

caneuon a llawer mwy i’w ffeindio o fewn fy wyneb! 

 

Mae ‘n fersiwn CD o’r record oes? Hynny’n bwysig i ti?
Yn sicr. Mae’n bwysig cofio, er mor ddefnyddiol 

ydi’r platfformau ffrydio tydach chi’m yn berchen 

y gerddoriaeth sydd arnyn nhw mewn gwirionedd. 

Rhentu gwaith yr artistiaid ydach chi fwy neu lai. Mi 

weithiodd.

Oes gen ti dy hoff gân ar y casgliad? Neu pa rai ti’n 
disgwyl i fod yn boblogaidd?
Dwi’n hoffi nifer fawr ohonyn nhw am resymau 

gwahanol. Dwi’n ffond o ‘Fel Pob Eiliad Arall’ gan ei bod 

hi mor syml, a’i bod hi ‘di cael ei recordio mor sydyn. Mi 

ydw’i hefyd yn hoff o ‘Gadawa Fi Mewn’ a ‘Breuddwyd 

Y Ffŵl’ gan eu bod nhw’n wahanol i unrhyw beth dwi 

‘di recordio cyn hyn (oherwydd cyfraniad y llinynnau 

gan Severn Duo yn bennaf) yn ogystal â’r ffaith y buom 

ni mor hir yn y stiwdio’n ceisio eu perffeithio ( sy’n 

gyferbyniad i broses recordio ‘Fel Pob Eiliad Arall’!) 

Sna’m posib dyfalu pa rai fydd yn boblogaidd rili, a dwi 

‘di bod yn rong gymaint o weithia’ yn y gorffennol! Felly 

gai weld sut eith hi.

Mae ‘Byw Efo Hi’ yn gân wleidyddol tydi, beth 
ysgogodd hynny? 
Mi ddechreuodd ‘Byw Efo Hi’ fel cân am ddymuno 

cael prynu tŷ i setlo lawr ynddo hefo partner, a chael 

magu plant a chadw anifeiliaid a ballu, ond mi oedd 

hi’n uffernol o naff. Meddyliais am sut swni’n gallu rhoi 

sbin bach yn wahanol iddi, ac o fanno ddoth y syniad 

i ysgrifennu am yr argyfwng tai. Mae’n bwnc dwi’n 

angerddol iawn amdano, ac sydd gobeithio am allu denu 

sylw at y sefyllfa rydan ni ynddi fel Cymry ar y funud. 

Beth fyddai’r gweithgaredd perffaith i gyd-fynd a 
gwrando ar yr albwm?
Mae bod ger y dŵr yn thema gyson drwy gydol yr 

albwm, felly unrhyw beth sy’n cynnwys dŵr yn y 

gweithgaredd efallai? Bod ar y traeth, mynd i bysgota, 

cerdded adref yn y glaw neu unrhyw beth felly. 

Gwertha’r albwm i ni mewn 5 gair!
Dim ond 5?! Ym…ffynci.

HOFF ALBYMS
Hoff ail albwm anodd
Favourite Worst Nightmare - Arctic Monkeys
Hoff albwm wleidyddol
Dark Side Of The Moon - Pink Floyd
(Dwnim os ydi hi’n albwm wleidyddol, yn sicr 
yn dennu sylw at y sefyllfa wleidyddol ar y pryd. 
Ddoth honna allan yn 1973, a be sy’n 
od ydi cyn lleied sydd wedi newid)
Hoff albwm o cyfyrs
Off The Beatle Track - George 
Martin



H
eb os, mae yna rywbeth 

gwirioneddol gyffrous 

yn esblygu o fewn y sin 

Gymraeg ar hyn o bryd. 

Mae hi ‘di bod yn anodd osgoi 

clywed ‘Pwy sy’n galw?’ gan Dom 

James a Lloyd Lewis ar donfeddi 

ein gorsafoedd radio cenedlaethol 

ers ei rhyddhau i Radio Cymru 

llynedd. Pe bai rhywun wedi 

dweud wrtha’i mai dau fachgen 

hil gymysg yn rapio yn y Gymraeg 

fyddai efallai un o ganeuon 

Cymraeg mwyaf poblogaidd 

y flwyddyn, dwi ddim yn siŵr 

bydden wedi eu credu.  

Nid yw rap iaith Gymraeg a rap 

Cymreig yn bethau newydd. Mae 

artistiaid megis Mr Phormula (Ed 

Holden), Y Tystion, a Genod Droog 

wedi bod wrthi yn rapio drwy’r 

Gymraeg ers dros ugain mlynedd 

bellach a gellir olrhain y gân hip-

hop Gymraeg gyntaf reit nôl i ‘Dull 

Di-drais’ gan Llwybr Llaethog ym 

1986. Pam felly fod y don newydd, 

ddiweddaraf yma o rap Cymraeg yn 

teimlo mor wahanol? 

Fel rhywun oedd ond wedi ei 

geni pan yr oedd Y Tystion ar 

eu hanterth, mae gwrando ar eu 

cerddoriaeth, a’u geiriau gyda chlust 

ffres, newydd yn 2022 yn agoriad 

llygaid i raddau. Mae’r geiriau, yn 

fy nhyb i, yr un mor berthnasol i 

Gymry a’u diwylliant ag yr oedden 

nhw dros ugain mlynedd yn ôl. 

‘Yo! Dwi’n byw ar y blaned hip 

hop, ond paid galw fi’n boyo 

Cos dwi ishe’r ddau blaned 

ymwrthdaro. 

Er mwyn cynnal unrhyw iaith 

Rhaid cyfoethogi ac ychwanegu 

at eu diwylliant’. 

 

I feddwl bod grwpiau fel Y Tystion, 

Genod Droog a Mr Phormula wedi 

bod wrthi yn rapio’n y Gymraeg 

ers degawdau, pam mae’r don 

ddiweddara yma’n teimlo mor 

gyffrous ac arbennig? 

Pa mor wahanol yw’r sin rap 

Cymraeg nawr o’i chymharu hi a’r 

sin 20+ mlynedd yn ôl? 

Ni chredaf fod y byd Cymraeg a’r 

byd hip hop yn ddau sy’n gwrthdaro 

bellach, ond wedi cymryd y naill 

dan ei hadain ac wedi uno, neu 

ddechrau uno o leiaf. 

I fod yn ffraeth am y peth, mae yna 

ganran uwch nag y buodd erioed yn 

ddu neu’n aml hil.  

Mae rhan ohona i’n syth yn 

mynd i feddwl, ‘Wel, Mir, pam fod 

hynny’n rhywbeth o bwys? Pam 

dy fod ti’n tynnu sylw at hyn? Oes 

wir angen crybwyll hynny? Oes 

angen?’ 

Fues i’n pendroni a yw hi wir yn 

bwysig tynnu sylw at ddiwylliannau 

unigolion, a dod i gasgliad terfynol; 

oes. 

Yn ddiweddar, cynhaliodd Y Selar sgwrs ‘Cymru Ni’ ar faes Eisteddfod 
yr Urdd yn Ninbych, gan holi sawl cwestiwn ynglŷn ag amrywiaeth a 
chynrychiolaeth o fewn y sin gerddoriaeth Gymraeg gyfoes. Mirain 
Iwerydd oedd yn arwain y sgwrs honno ac mewn darn estynedig i’r 
Selar mae’n parhau â’r drafodaeth gan fynd i’r afael a’r chwyldro hip-
hop Cymraeg newydd sy’n cydio ar hyn o bryd gan ofyn pan ei fod yn 
teimlo mor arbennig.  
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‘Er mwyn yr iaith Gymraeg’ 
Yn Tafwyl eleni, roedd yna filoedd o 

bobl wedi ymgynnull yng nghaeau 

castell Caerdydd i wylio Dom James, 

Lloyd a Sage Todz yn rapio. Roedd 

eu set yn fywiog, yn ffres, ac am yr 

ugain munud yna, roedd gan y tri’r 

gynulleidfa yng nghledrau eu dwylo. 

Cyn diwedd y set fe siaradon nhw 

am eu cymhelliad dros rapio, a bod 

ar lwyfan yn perfformio. Eu hateb? 

“Er mwyn i bobl fel fi, er mwyn fy 

mixed race brothers, er mwyn yr 

iaith Gymraeg”.  

Credaf fod y twf yn y sin rap 

Cymraeg diweddar yn dweud 

llawer wrthym am y ffordd mae ein 

diwylliant a’n cymdeithas Gymreig 

ni’n datblygu ac ehangu. Mae’r 

cysyniad o Gymreictod confensiynol 

yn cael ei herio a’i hesblygu 

wrth i ni herio’r hyn a fu. Herio’r 

diwylliant traddodiadol, ond hefyd 

ychwanegu ati a pharchu’r hen drwy 

ei ddefnyddio, i raddau i siapio’r 

newydd. 

Yn debyg i’r Tystion gynt, 

mae’r lleisiau newydd yma yn y 

sin yn defnyddio’u profiadau, eu 

hunaniaethau a’u lleisiau Cymreig 

i barhau ac esblygu diwylliant. A 

thrwy herio’r hyn mae’n ei olygu 

i fod yn Gymry, mae deialog a 

thrafodaethau newydd yn cael eu 

ffurfio. Gwelwn hyn yn glir jyst o’r 

ffaith fy mod i yma’n ysgrifennu’r 

darn yma, hyd yn oed. 

Dyna, i fi o leiaf, yw un o fy hoff 

bethau am rap Cymreig fel genre. 

Mae’n galluogi i ni drafod pethau o 

bwys, tynnu coes a chreu deialog 

o fewn diwylliant Gymraeg ac yn 

cyrraedd cynulleidfaoedd eang. 

I fi, fel merch aml hil, o deulu 

Cymreig, a dyfodd i fyny gyda’r 

unig gynrychiolaeth o ‘bobl’ oedd 

yn edrych fel fi, oedd y brif reolwr 

brown ar Sam Tan, a’r ddafad 

animatronig ar raglen blant ‘Mees’ ar 

S4C slawer dydd.  

Roedd gweld a chlywed Sage 
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Todz, Dom James a Lloyd Lewis yn 

perfformio ar brif lwyfan Tafwyl yn 

anhygoel. Wedi iddyn nhw ddod 

oddi ar y llwyfan, dwi’n eithaf siŵr 

mai fy ngeiriau i’r tri oedd, “Ddim i 

swnio’n weird, ond ma fe’n anhygoel 

gweld pobl fel chi, pobl fel fi, yn 

perfformio, ac yn gwneud hynny yn 

y Gymraeg. 

Roedd o ddifri’n brofiad 

bythgofiadwy i mi weld y tri yno, (ac 

wrth gwrs ‘Donald, Don the Prod, 

neu Donald Phythian, ar y beats’) 

mor angerddol dros eu hiaith a’u 

celf. 

Nid dau fyd yn gwrthdaro yw’r 

ddau fyd yma o gwbl bellach, ond 

yn hytrach, mae fel eu petai nhw’n 

bodoli’n un, ac wedi asio i greu 

rhywbeth sydd wir yn gyffrous ac yn 

adlewyrchiad o Gymru, ac o Gymry 

llawer mwy eang a chynrychioladol 

na fuodd hi erioed.   

‘Y foment ni ynddo’ 
Fel DJ a chyflwynydd, dim 

ond rhannu a gwerthfawrogi’r  

gerddoriaeth yma sy’n cael ei greu 

gan artistiaid fedra’i wneud.  

Meddyliais felly y byddai’n well i 

mi ofyn i bobl sydd ar reng flaen y 

sin am eu barn. Pobl fel Izzy Rabey, 

y cerddor a chyfarwyddwr artistig 

sydd â barn glir am sut mae’n gweld 

y sin rap Gymraeg ar hyn o bryd. 

“I fi, dwi’n meddwl bod ni mewn 

lle rili exciting o ran y sin Cymraeg 

ar y foment” meddai Izzy.  

“Wrth i ni esblygu ac aeddfedu 

ein syniadau o beth yw Cymreictod 

a phobl Cymreig y dyddiau yma, 

hefyd mae hynna wedi cael effaith ar 

y sin gerddoriaeth Gymraeg. Ma ‘na 

fwy o weledigaeth.” 

“Mae ‘na fandiau sydd wedi bod 

yn mynd ers blynyddoedd, fel 

Afrocluster, a fi, ‘di bod yn rapio 

yn yr iaith Gymraeg am bron 10 

mlynedd, a dwi’n credu ma’r foment 

ni ynddo nawr - ma pobl yn cymryd 

sylw, sy’n rili diddorol i fi. Beth fi’n 

cael eithaf lot yw pobl yn gweud, ‘O, 

so ni byth ‘di clywed am ti’ 

“A wedyn ti fel, ‘wel actually fi ‘di 

bod yn neud hyn am flynydde’, ond 

fi’n credu ma newidiadau angen 

dod, a ni mewn amser ar y foment, 

lle mae’r newidiadau’n dechrau 

dod, ond hefyd ni dal yn gweithio 

o fewn y cyd-destun o institutions, 

sydd ar y mwyafrif yn wyn, a ma 

angen newid systemig ar hyd newid 

fel cynrychiolaeth. Ma fe’n un peth 

i gael y weledigaeth yna, ond ma 

angen i ni gael pobl sy’n gweithio 

ar y cyfryngau hefyd i efelychu’r 

cymunedau yna.  

Ac ym marn Izzy mae hyn yn 

ymestyn y tu hwnt i hil a lliw croen. 

“A fi’n credu’r un peth gyda 

hunaniaeth gwiar fyd. Ma’ lot fwy 

o weledigaeth a fi’n teimlo fel yn yr 

Eisteddfod eleni, ma fe mor gyffrous 

beth sy’n digwydd. A fi’n meddwl o 
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ran gweledigaeth pobl gwiar, pan 

oni yn yr ysgol doedd yna ddim 

gwelededd o ran pobl Cymraeg 

cwiar, a fi jyst yn credu mai’r bobl 

sy’n symud cerddoriaeth Gymraeg 

i’r next step yw pobl fel Eädyth 

Crawford, Kizzy Crawford, Sage Todz 

er enghraifft. Ma’ fe’n rili cyffrous 

a fi’n meddwl bod ni mewn lle rili 

cyffrous. 

“Fi hefyd yn meddwl bod ni’n 

gorfod tynnu sylw at Bragod a Mary 

Ann Roberts, achos ma’ hi wedi  

bod yn gwneud gwaith anhygoel i 

ymwneud â’r iaith a cherddoriaeth 

hen Gymraeg ers dros ugain 

mlynedd a ‘mond jyst nawr ma pobl 

yn dechrau cymryd sylw o beth ma 

hi’n gwneud. Mae stwff yn newid 

a ma fe’n exciting. Ond fi hefyd 

yn meddwl ma fe’n anhygoel i fi, 

gymaint sydd angen newid.” 

Cytunaf bob un gair, Izzy! 

Pwysig cofio’r hanes 
Enw arall newydd, cyffrous sydd yn 

y sîn rap Gymraeg ar hyn o bryd, yw 

enillydd Brwydr y Bandiau llynedd, 

Hedydd Ioan - neu skylrk. fel ydyn 

ni’n ei adnabod orau. Mae yntau’n 

falch iawn o weld y modd mae’r sin 

rap Gymraeg yn datblygu.  

“Mae’n anhygoel gweld yr egni a 

faint mae’r sin rap wedi datblygu, 

hyd yn oed yn y chwe mis diwethaf” 

meddai Hedydd.  

“Dwi’n weddol newydd i’r sin, 

bron i greu cerddoriaeth ond yn 

enwedig rapio yn y Gymraeg. Ond 

ma’ edrych ar y bandiau a’r acts sy’n 

rapio’n y Gymraeg, fel Y Tystion a 

Mr Phormula, ac o hwnna wedyn, 

Genod Droog. A ma’ ‘na lot o hwnna 

yna, ond dwi’n meddwl mai pam 

dwi mor hoff o rap Cymraeg, yw’r 

elfen rap yna.” 

Yn ôl Hedydd mae’r bwysig cofio 

gwreiddiau’r gerddoriaeth yma.  

“Neshi ddechrau rapio yn y 

Gymraeg achos o’n i’n ffan o’r 

diwylliant rap yna. A dwi’n meddwl 

bod hi’n anhygoel o bwysig wrth 

sôn am rap hefyd bod ni’n sôn am yr 

hanes.  

“A hefyd bod o’n genre ac yn 

gerddoriaeth ‘of black origin’ ac yn 

dod o dan y categori MOBO (music 

of black origin), yn enwedig rŵan bo 

ni’n edrych ar yr hanes, a’r diwylliant 

ma hynny’n dod o, a gwneud yn 

siŵr bod ‘na ddim appropriation o 

hwnna. Yn enwedig, dwi’n meddwl 

ma’ lot o rap Cymraeg ar hyn o bryd 

bron yn dod a diwylliant Cymraeg 

a diwylliant rap at ei gilydd. Mae o’n 

gwneud hynny mewn ffordd, sydd 

nid yn unig yn parchu’r genre, ond 

yn hefyd yn dathlu’r genre. 

“A dwi’n meddwl yn enwedig 

gydag artistiaid sy’n dod ar hyn o 

bryd, mae’r egni a lot o’r diwylliant 

sydd o gwmpas rap mewn llefydd fel 

America yn debyg iawn. Ma’ ‘na lot o 

bobl yn rapio am eu bod nhw’n caru 

rap. A ddim oherwydd bod o’n genre 

mawr ‘na dim byd. Mae’r egni yna. 

Ti wirioneddol yn gallu ei deimlo o 

fewn y sin.  

“Rhywbeth pwysig arall, fel nath 

Dom James a Lloyd Lewis ddeud 

yn Tafwyl am pam eu bod nhw’n 

rapio’n y Gymraeg, ydy gweld 

pobl ifanc, oedd ‘na bobl ifanc yn 

y gynulleidfa yn Tafwyl, ac mae 

o’n neud o i blant a phobl ifanc 

mixed race fatha fo, yn enwedig yn 

Gymraeg hefyd. 

Mae’r gynrychiolaeth yna o fewn 

cerddoriaeth yn hollbwysig yn nhyb 

Hedydd, ond cred hefyd fod yr hyder 

i rapio yn y Gymraeg yn ddathliad 

o’r iaith .  

“O fewn rap Cymraeg, un o fy hoff 

bethau i yw bod o’n rap Cymraeg, 

ddim jyst yn rap iaith Gymraeg. Bod 

yna rap Cymraeg Saesneg a bod yna 

rap Cymaraeg iaith Gymraeg, os di 

hwna’n neud sens? 

“Mae’r diwylliant yn croesi ei 

gilydd, a bod yna ddathliad o 

ddiwylliant Cymraeg a diwylliant 

rap efo’i gilydd. Bod yr iaith yn dod, 

oherwydd mai dyna beth ydan ni’n 

siarad yn naturiol. Does ‘na ddim 

‘talking point’ amdano fo. Mae 

rap Cymraeg yn dod oherwydd y 

mwynhad o siarad yr iaith rydan ni’n 

ei siarad o ddydd i ddydd a hefyd 

dathlu’r diwylliant yna, sydd yma 

yng Nghymru.  

Testun traethawd hir 
Dwi’n ddiolchgar i Izzy a Hedydd 

am eu mynegiant llawer mwy 

gwybodus am y sin rap Gymraeg 

nag fydd gen i fyth. Yn sicr, gallwn 

ni’n tri fod yn hollol gytûn bod 

yr hyn sy’n digwydd o fewn y sin 

rap yng Nghymru yn gyffrous, 

ond mae hefyd yn teimlo fel 

cam angenrheidiol tuag at fwy o 

gynrychiolaeth, ac yn helpu i ail-

ddiffinio’r hyn mae’n ei olygu i fod 

yn Gymry. 

Dwi’n meddwl y gallwn ysgrifennu 

traethawd hir ar gynrychiolaeth o 

fewn diwylliant Cymreig, a hei, fel 

myfyrwraig fydd yn cychwyn ar ei 

thrydedd blwyddyn yn y brifysgol 

fis Hydref, ma’ na siawns go dda y 

byddai’n gwneud hynny! 

Teimlaf fod cymaint mwy nad 

wyf wedi trafod yn y darn yma, yn 

rhannol oherwydd bod yr artistiaid 

rap sydd wrthi ar hyn o bryd yn eu 

trafod mewn modd llawer mwy 

crefftus a chain nac y medra’i wneud 

fyth.  

Felly tro nesaf rydych chi’n 

gwrando ar gerddoriaeth, 

gwrandewch yn fwy gofalus ar 

eiriau’r caneuon, ac ar yr hyn sy’n 

cael ei ddweud. 

Mae rap Cymraeg a cherddoriaeth 

hip-hop yn ein galluogi i archwilio’n 

ddyfnach i’n diwylliant. Ei herio a’i 

chwestiynu, ei gwerthfawrogi a’i 

hesblygu.  

Er bod yna ffordd i fynd ynghylch 

cynrychiolaeth deg a chytbwys yn 

y sin gerddoriaeth Gymraeg, yn 

sicr, rydyn ni ar y trywydd iawn, a 

fedrai ddim aros i weld beth sydd 

ar y gorwel i Gerddoriaeth hip hop 

Cymraeg.

"Mae'n anhygoel gweld yr egni a 

faint mae'r sin rap wedi datblygu"



N e w y d d  a r  y  S i nN e w y d d  a r  y  S i n

Rhys Evan
Hanes
Cerddor ifanc 18 oed, sy’n dod yn 

wreiddiol o Lanidloes, ydy Rhys Evan. 

“Dwi’n ysgrifennu caneuon” meddai’n 

blwmp ac yn blaen, cyn ychwanegu 

a thafod yn ei foch “hefyd, o dro i dro, 

dwi’n ysgrifennu rhai da.” Dywed 

Rhys ei fod yn wedi dechrau dysgu 

chwarae’r gitâr pan oedd yn tua 

saith oed, ond ei fod wedi ei gasau 

nes cyrraedd y pwynt o allu chwarae 

caneuon roedd yn eu hoffi, a dechrau 

ysgrifennu ei ganeuon ei hun. “Ar ôl 

hynny nes i ddod yn obsessed gyda 

dysgu fy hun i chwarae’r piano, bas, 

banjo, drymiau a production” meddai. 

Dywed Rhys fod ganddo bellach 

stôr o tua 300 o ganeuon mae wedi 

cyfansoddi yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Mae eisoes wedi rhyddhau un EP llynedd o’r enw Tiny 

House gyda’r label Maltbarn Recordings ac mae’n gobeithio 

rhyddhau un arall dros yr haf eleni.   

Sŵn
Mae arddulliau cerddoriaeth Rhys yn amrywio cryn dipyn 

– dywed fod ei ganeuon yn gallu bod yn unrhyw beth o 

hip hop i jazz i bop. Dywed ei fod wedi ceisio canolbwyntio 

ei gerddoriaeth ar gyfer Brwydr y Bandiau i genre mwy 

penodol. “Ar gyfer Brwydr y Bandiau dwi’n defnyddio 

technoleg ac offerynnau i greu sain llawn heb unrhyw 

backing tracks. Maen nhw fatha indie 

pop/rock ond dwi hefyd efo ballad 

piano a rhywbeth arall dwi ddim eisiau 

sbwylio.” 

Yn ddifyr iawn, wrth drafod ei 

ddylanwadau mae Rhys yn troi at gelf 

y tu hwnt i gerddoriaeth gan ddweud 

ei fod yn caru gwaith y ffotograffydd 

Americanaidd Nan Galdin a’r artist 

celf gweledol Tracey Emin. “Dwi’n 

trio cymryd darnau o outlook nhw i 

mewn i’r gwaith dwi’n neud” meddai 

Rhys. Ond mae ganddo ystod eang o 

ddylanwadau cerddorol hefyd. “Nes 

i weld Candelas yn chwarae pan o’n 

i’n tua 15 neu 16 oed ac oedd hynny 

mor cŵl a dwi’n cofio nodi lawr i drio 

tynnu’r egni yna mewn i’r gwaith 

dwi’n neud.”

Dywed ei fod hefyd yn hoff iawn 

o’r albyms A Brief Inquiry Into Online 

Relationships gan y 1975 a The Race 

For Space gan Public Service Broadcasting “am y ffordd 

maen nhw’n cael sŵn sy’n newid trwy’r amser ond efo’r un 

teimlad yn mynd trwyddyn nhw i gyd.

Beth nesaf?
Rydym eisoes yn gwybod fod EP newydd ar y gweill gan 

Rhys ac enw hwn fydd The Coze.

Fel arall, prif nod  y cerddor ifanc ydy gwneud ei farc a 

pharhau i fynd o nerth i nerth. “Dwi eisiau dangos popeth 

dwi’n gallu gwneud ond efo steil sy’n parhau o un gân i’r 

llall” meddai.

Criw Brwydr y Bandiau 2022
Gyda chystadleuaeth Brwydr y Bandiau Maes B a BBC Radio Cymru yn ôl yn ei lawn anterth eleni mae’n 

gyfle perffaith i ni ddysgu mwy am bedwar artist ifanc a gyrhaeddodd y rownd derfynol. 

Sachasom
Hanes
Ffurfiwyd Sachason yn 2019 gan 

Izak Zjalic gyda’r bwriad gwreiddiol 

o ryddhau’r bîts roedd yn eu creu 

ar SoundCloud. Mae’n bosib y 

byddwch chi eisoes wedi dod ar 

draws enw Izak cyn hyn gan ei fod 

wedi ryddhau cerddoriaeth gwpl 

o flynyddoedd yn ôl gan enw Tai 

Haf Heb Drigolion. Yn fuan iawn 

roedd wedi dod i sylw label Afanc, 

sy’n cael ei redeg gan Gwion ap 

Iago (Roughion) a penderfynodd 

Izak y byddai’n well ryddhau 

deunydd Sachason trwy’r label hefyd 

“oherwydd fod mwy o bwyslais ar yr 

elfen electroneg” meddai. 

Yn wir, penllanw hyn oedd 

rhyddhau ei albwm cyntaf ar y label 

ddiwedd Gorffennaf. 

“Cychwynnodd popeth o ddifrif 

ar gyfer set i Lŵp [S4C] yn Chapter 

yng Nghaerdydd, lle mae’r mwyafrif 

o’r caneuon a berfformiwyd 

yn ymddangos ar fy albwm,Yr 

Offerynnols Uffernoliadaus!. Syniad 

yr albwm oedd cael bach o hwyl a 

cheisio dal y teimlad pur y broses 

greadigol.”

Dywed Izak ei fod hefyd wedi 

cael llawer o gefnogaeth gan Lewys 

Lluniau: Dafydd Hughes



Llyffant
Hanes
Ioan Gwyn ydy’r prif egni tu ôl i’r grŵp 

Llyffant, ac fe ffurfiodd y band nôl yn 2019. 

Bydd rhai efallai’n cofio Ioan fel basydd y 

grŵp o Fôn, Terfysg, a ryddhaodd drac fel 

rhan o Glwb Senglau’r Selar yn 2015. Ac 

yn wir, mae aelodau Llyffant i gyd yn dod 

o’r gogledd yn wreiddiol, ond bellach wedi 

ymsefydlu yng Nghaerdydd. Yr aelodau 

eraill ydy Deio Jones sy’n canu a chwarae’r 

synth, Gwern ab Arwel sydd hefyd yn 

chwarae’r synth, y gitâr ac yn canu llais 

cefndir, a Gruff Owen ar y drymiau. 

Sŵn

Yn ôl Ioan, sy’n bennaf gyfrifol am 

ysgrifennu’r caneuon, mae cerddoriaeth 

Llyffant yn gymysg o synau gwahanol, 

ond cyfarwydd. “Mae’r sŵn yn un sydd 

yn cymysgu cerddoriaeth ddawns ac 

electroneg gyfoes gyda synth pop o’r 80au 

a’r sŵn yna sy’n dod yn naturiol o fod yn 

fand 4 aelod o Gymru” meddai. “Mae ‘na 

elfennau o jazz cyfoes yn y gerddoriaeth 

weithiau hefyd - mae’r sŵn yn dod o’r sain 

‘da n’n ei greu efo’r band yn hytrach na’r 

caneuon eu hunain.” Yn ôl Ioan, y peth 

pwysicaf iddo ef wrth ysgrifennu’r caneuon 

ydy fod pobl yn gallu dawnsio iddyn nhw, 

“...wedyn na’i drio plethu rhythmau diddorol 

o fewl y box ‘4/4’ neu ‘4 on the Floor’ ‘na 

sy’n gwneud cân ddawnsio grêt.” 

Mae dylanwadau’r band yn cynnwys 

Chic, Nik Kershaw, Duran Duran, 

Metronomy a Salut C’est Cool.

Beth nesaf?
Mae Llyffant fel petaen nhw’n falch o’r 

cyfle i fod nôl ar lwyfan wedi saib hir, a 

mewn gwirionedd, prin unrhyw gigs ers 

ffurfio. “Da ni wedi chwarae un gig (sold-

out!) mewn lleoliad cyfrinachol lawr yn 

Gaerdydd yn Rhagfyr 2019” eglura Ioan. 

“Ar ôl seibiant o’r pwll ‘da ni’n edrych 

ymlaen i neidio i fewn i’r gystadleuaeth 

Brwydr y Bandiau.” 

Ar ôl hynny, cynllun y band ydy 

rhyddhau ambell sengl dros y flwyddyn 

nesaf, ar ôl gweld sut ymateb sydd i’r 

caneuon hynny yn rownd derfynol 

Brwydr y Bandiau.

Francis Rees
Hanes
Mae Francis Rees yn artist newydd 
iawn ac yn waddol prosiect Merched 
yn Gwneud Miwsig. “Dwi wedi bod 
yn creu cerddoriaeth dim ond ers 
wyth mis” eglura’r cerddor ifanc. 
Cychwynnodd y cyfan ar ôl i Francis 
fod yng ngweithdy preswyl MyGM 
yng Nglan Llyn Isa nôl ym mis 
Hydref llynedd. “O’n i wedi cael fy 
ysbrydoli [yn y gweithdy] gan yr holl 
ferched eraill oedd yna ac oedd wedi 
creu pethau anhygoel ynghyd â’u 
cerddoriaeth.” Dywed fod y profiad 
yma wedi rhoi’r hwb iddi fynd ati i 
ddechrau creu ei cherddoriaeth ei hun. 
Mae hefyd wedi agor llawer o ddrysau 
iddi meddai, gan gynnwys bod yn rhan 
o brosiect Kathod. 

Sŵn
A hithau ddim ond wedi 
bod yn cyfansoddi a 
chreu cerddoriaeth ers 
cwta wyth mis, efallai 
nad yw’n syndod fod 
Francis yn dal i ddatblygu 
ei sŵn ac yn ei chael 
hi’n anodd diffinio’n 
union y genre cerddorol 
mae’n ffitio iddo ar hyn o bryd. “Dwi 
dal ddim yn rili siŵr pa sain yw fy 
miwsig eto, ond mae llawer o bobl yn 
disgrifio fe fel dream pop” meddai. 
“Dwi wedi cael fy nylanwadu arna’i gan 
gerddoriaeth o’r 90au, ac ychydig o’r 
80au.” Wrth restru’r math o gerddorion 
sydd wedi dylanwadu arni mae 
Francis yn dweud fod gweld artistiaid 
Cymraeg fel Omaloma ac enillydd 
Brwydr y Bandiau llynedd, skylrk., yn 
cymysgu cerddoriaeth pop gyda synau 

electronig wedi bod yn help mawr 
iddi - “...hyn sydd wedi gwneud i fi gael 
mwy o ddiddordeb mewn creu mwy a 
mwy” ychwanega. 

Beth nesaf?
Mae’n ddyddiau cynnar iawn i Francis 

ac ar hyn o bryd mae ei ffocws i gyd 

ar Frwydr y Bandiau a’r cyfleoedd 

allai godi o gystadlu. “Mae bod yn 

rhan o’r rhestr fer blwyddyn yma’n 

rhywbeth allan o’r byd ma!” meddai. 

“Pwy fysa’n meddwl fysa merch ifanc 

o Feirionnydd yn mynd ati a bod yn 

llwyddiannus yn y gystadleuaeth 

hon? Doeddwn i ddim o gwbl!” Er 

hynny, mae’n amlwg fod gan yr artist 

ifanc bwnt i’w brofi ym Mrwydr y 

Bandiau. “Fy nghynlluniau ar gyfer 

y rownd derfynol ydy gorffen be nes 

i gychwyn, sef profi i bawb, y rhai 

oedd wedi bod yn rhoi 

fi a fy ngherddoriaeth i 

lawr, yn anghywir. Dwi 

isio rhoi perfformiad 

bythgofiadwy ymlaen 

hefyd. Pan ydach chi’n 

byw mewn ardal fach fel 

yr ydw i, bydd ganddoch 

chi’r gefnogaeth, a hefyd 

y grŵp bach sydd ddim 

yn cefnogi chi. Rheiny 

dwi am brofi’n anghywir trwy fod yn 
llwyddiannus yn y rownd derfynnol, a 
chario ymlaen ar fy siwrne’ gerddorol 
am amser hir iawn.” Er hynny, tydi 
Francis ddim yn poeni gormod am 
ennill y gystadleuaeth, ond yn fwy 
awyddus i ysbrydoli eraill i fynd ati i 
fentro gyda cherddoriaeth. “So what 
os dwi ddim yn ennill, dwi dal di profi 
fy hun i lawer o bobl, a gobeithio wedi 
ysbrydoli mwy o bobl ifanc i drio 
blwyddyn nesaf.”

Meredydd (o’r band Lewys) sy’n helpu 

gyda gwaith mastro ei draciau, yn 

ogystal â pherfformio ar y traciau’n 

fyw.

Sŵn
Mae Izak yn cydnabod fod amrywiaeth 

o eang o ddylanwadau ar gerddoriaeth  

Sachasom. Y rhai amlycaf meddai 

ydy artistiaid hip hop arbrofol fel 

JPEGMAFIA, MIKE a Earl Sweatshirt, yn 

enwedig eu steiliau cynhyrchu. “Rwyf 

hefyd yn cymryd dylanwad o artistiaid 

ambient ac ecsentrig fel Aphex Twin, 

Slauson Malone a black midi, ac rwy’n 

astudio celf eu sioeau byw yn fanwl 

iawn” meddai’r cerddor. 

Beth nesaf?
Mae Sachasom wedi cael haf digon 

prysur yn barod gyda’r albwm allan 

ar 22 Gorffennaf, ynghyd â fideo ar 

gyfer y trac ‘Agor’ a gyhoeddwyd yn 

ddiweddar, wedi’i gynhyrchu gan 

gwmni Pypi Slysh. 

Er hynny, mae Izak yn gobeithio 

bod llawer o bethau cyffrous ar y 

gweill, gyda bwriad i gydweithio gydag 

artistiaid hip hop Cymraeg eraill. 

“Dwi’n barod gyda chynlluniau i greu 

pethau efo skylrk. Ond ethos Sachasom 

yw esblygu tu hwnt i’r sŵn abstract 

hip hop es i amdano ar yr albwm, ac i 

arbrofi mwy gyda seinweddau a chreu 

cerddoriaeth gyda chysyniad â ffocws.”



M
ae llun yn gallu 
dweud mwy na 
mil o eiriau, ac yn 

sicr mae ffotograffiaeth yn 
elfen bwysig iawn o unrhyw 
sin gerddoriaeth. Rydyn ni’n 
hoffi dathlu pob agwedd o’r 
diwydiant yma yn Y Selar, 
ac mae hynny’n sicr wedi 
cynnwys ffotograffiaeth dros 
y blynyddoedd. Un enw sydd 
wedi ymddangos yn rheolaidd 
yn Y Selar ers dros ddegawd 
ydy ‘Celf Calon’ - cwmni 
ffotograffiaeth sy’n cael ei 
redeg gan Betsan Evans ac 
sy’n dathlu 15 mlynedd ers 
cael ei ffurfio haf yma. 

Comisiynwyd Celf Calon i 

wneud photoshoot i’r Selar am 
y tro cyntaf yn 2010 – lluniau 
o Gildas ar gyfer rhifyn mis 
Awst oedd rheiny. Ers hynny, 
mae lluniau gan Betsan wedi 
ymddangos yn y rhan fwyaf 
o rifynnau Selar ac mae hefyd 
wedi bod yn ffotograffydd 
swyddogol Gwobrau’r Selar 
am sawl blwyddyn. Teg dweud 
bod lluniau Celf Calon wedi 
chwarae rhan amlwg yn 
hanes Y Selar dros y ddegawd 
a mwy diwethaf. 

Wrth i’r cwmni 
ffotograffiaeth ddathlu pen-
blwydd arwyddocaol, dyma 
ofyn i Betsan ddewis ei 10 
hoff lun o’i shoots i’r Selar. 

Dyna chi fand oedd Cadno! Llun clawr arall 
a Betsan yn dangos ei dyfeisgarwch wrth 
ddefnyddio unrhyw props oedd wrth law – 
beic un o aelodau’r band yn yr achos yma.

cadno
Rhifyn Awst 2017

Llun Nadoligaidd ar 
gyfer rhifyn Nadoligaidd, 
a bach o ddireidi sy’n 
nodwedd o’r band, a’r 
ffotograffydd.

bromas
Rhifyn Rhagfyr 2013

– Lluniau Selar  
gan Celf  Calon
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Un o’r lluniau i gyd-fynd 
â chyfweliad Gwenno am 
ei EP Ymbelydredd a llun 
clyfar o’r cerddor yn tynnu 
llun o’r ffotograffydd.

Gwenno
Rhifyn Rhagfyr 2012

Llun clawr o driawd Ysgol Sul 
mewn siop ffrwythau – llun 
lliwgar a doniol. 

Ysgol Sul
Rhifyn Mawrth 2016

Dyfeisgarwch unwaith eto 
wrth i Betsan ac Al gael 
bach o hwyl gyda flares 
(peidiwch chwarae efo tân 
blantos). 

al lewis
Rhifyn Rhagfyr 2018

Band eiconig arall a shoot 
cofiadwy iawn. 

adwaith
Rhifyn Awst 2018



Yr Eira ar lethr sgio – be 
well? Un o luniau’r shoot 
yng ngwersyll yr Urdd 
Llangrannog. 

yr eira
Rhifyn Awst 2017

Band pync o Landeilo yn cael 
paned o de (mewn cwpannau 
cheina sidét) mewn mynwent. 
Gwallgof, ond gwych.

castro
Rhifyn Mawrth 2014

Llun clawr arall sydd unwaith 
eto’n dangos clyfrwch a direidi 
ffotograffydd gwych, sy’n amlwg yn 
gallu cysylltu gydag artistiaid. Joio!

Los Blancos
Rhifyn Mawrth 2019

Efallai un o luniau mwyaf eiconig Celf Calon, 
o un o artistiaid mwyaf eiconig Cymru. 

geraint jarman
Rhifyn Awst 2016

Geiriau: 
Owain Schiavone
Lluniau:  
Celf Calon

– Lluniau Selar  
gan Celf  Calon



M
ae pedair blynedd ers i mi eistedd lawr am 

sgwrs efo Adwaith ddiwethaf. Ar y pryd 

roedden nhw newydd ryddhau’r sengl ‘Gartref’ 

ac yn paratoi am amryw o gigs yng ngwyliau haf 2018. 

Dau albwm, un Wobr Gerddoriaeth Gymreig, gŵyl 

Glastonbury a phandemig byd-eang yn ddiweddarach 

mae’n anodd gwybod lle i ddechrau holi’r merched am 

bopeth maen nhw wedi’i wneud ers hynny. Ond dw i’n 

penderfynu dechrau gyda Bato Mato.

“Bato Mato?” meddech chi! WTF? Pan gyhoeddodd 

Adwaith enw eu hail albwm doeddwn i ddim yn siŵr be’ 

o’n i’n feddwl ohono. Doedd o’n rhoi dim cliw am beth 

allai o fod. Oedd o’n albwm cysyniadol? Oedd o’n albwm 

Cymraeg? Ond ychydig a wyddwn i ar y pryd beth oedd 

y stori tu ôl i’r enw anghyffredin yma a’i arwyddocâd.

Ddechrau 2020 aeth Adwaith i ddiffeithwch 

Siberia i chwarae mewn gŵyl. Ar y pryd, roeddent 

wedi ysgrifennu ail albwm ac yn bwriadu cwblhau 

ei recordio ar ôl dychwelyd. Ond, wrth deithio ar 

reilffordd hira’r byd, y rheilffordd Trans-Siberian, a 

gweld yr ehangder a llyn Baikal ysbrydolwyd y tair. Ar 

ôl dod adref, taflwyd y caneuon rheiny o’r neilltu. Gyda 

llechen lân aethant ati i gyfansoddi’r ail albwm – Bato 

Mato. Ac am albwm ydy o!

Arena’s hoci ia a chlybiau rhyw...
Mae’r dewis enw anghyffredin ar yr albwm yn dod o’r 

daith honno. Bato Mato oedd enw eu tywysydd. Holais y 

merched ychydig am y daith.

“O’n ni’n chwarae gŵyl yn Siberia o’r enw Uu.Sound. 

So, oedd ‘da ni ddou gig mas ‘na. Oedd un mewn 

ice hockey arena, ac oedd y llall mewn sex club. Very 

random” meddai Gwenllian Anthony sy’n gyfrifol 

am basslines arbennig y band. 

Yn 2018 aeth Lois Gwenllian i gwrdd ag Adwaith ar ran Y Selar. Mae lot wedi digwydd i’r grŵp o Gaerfyrddin 
ers hynny felly roedd hi’n hen bryd i Lois ddal fyny gyda Gwenllian, Hollie a Heledd unwaith eto.

“Oedd ‘da ni pretty much album cyn mynd mas ‘na, 

a daethon ni’n ôl jyst cyn lockdown. Gethon ni amser i 

meddwl am y caneuon oedd ‘da ni a doedd e jyst ddim 

ble odden ni mo’yn e fod. So ‘naethon ni pretty much 

sgrapo’r caneuon a dechrau afresh ar ôl dod yn ôl o 

Siberia.”

Beth ddigwyddodd i’r caneuon hynny, holaf. Caf 

ymateb o “gone!” “forgotten!” ynghanol chwerthin a 

Albwm anthemig

AdwaithAdwaith

“Oedd un mewn
ice hockey arena, 
ac oedd y llall 
mewn sex club.’’
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gwenu gan y tair, cyn i Heledd Owen, sy’n drymio i’r 

band ac yn chwarae offerynnau chwyth ar yr albwm, 

ymhelaethu, “Dw i’n credu oedden ni jyst tam’ bach 

yn stuck a doedd y caneuon ddim yn adlewyrchu beth 

oedden ni mo’yn ‘neud, really.”

“Achos oedden ni’n gigo loads, doedd dim amser ‘da 

ni i iste lawr ac ysgrifennu a meddwl am pa gyfeiriad o’n 

ni mo’yn mynd. Everything felt a bit rushed. A wedyn 

oedd ‘da ni’n lockdown a’r amser i feddwl, ‘Reit... What 

are we gonna do? What direction are we gonna go in?’” 

meddai Gwen.

Ychwanega Heledd, “Oedd e’n probably really good 

fod lockdown wedi digwydd actually. Achos fi’n credu 

os fyse fe ddim, bydden ni probably wedi rhyddhau set 

o caneuon completely gwahanol bydde probably ddim 

wedi adlewyrchu ni fel band ar ein gore.”

Hyder yn llifo
Ers ei ryddhau ddechrau mis Gorffennaf mae’r 

ganmoliaeth wedi llifo i mewn o bob cyfeiriad gydag 

ambell un yn dweud ei fod ymhlith rhai o albyms 

gorau’r Gymraeg erioed, ac yn cymharu â Mwng y Super 

Furries a champwaith Gwenno, Y Dydd Olaf. 

“Mae’n eitha’ bizzare fod pobl yn meddwl bod album 

ni yr un lefel â hwnna. ‘Chos fi’n meddwl bod ‘Mwng’ yn 

un o’r albums [gorau], if not the best Welsh album ever.” 

meddai Gwen. 

Mor rhyfedd ag yw derbyn y clod yma am y 

cyfanwaith, roedd y merched yn dawel hyderus yn ‘Bato 

Mato’ medden nhw. 

“Fi’n credu o’n ni’n gwybod bo’ ni wedi gwneud 

rhywbeth special” eglura Heledd.  

“Ie,” ychwanega Gwenllian, “ar ôl i ni benu’r albwm 

doedd dim byd oedden ni’n meddwl falle dylen ni 

dynnu fe mas. Oedden ni yn hyderus ynddo fe. Ond 

mae’r reactions iddo fe wedi bod yn well na bydde 

rhywun yn gallu imagine-o.” 

Mae’n deg dweud fod Adwaith wedi gwneud y gwaith 

caib a rhaw i gyrraedd lle maen nhw erbyn hyn. Credaf 

eu bod wedi meithrin eu crefft drwy gigio llwyth. Dim 

ots be yw’r slot – chwarae’n fyw yw chwarae’n fyw. 

Yn 2018 a 2019 fe’i gwelais nhw droeon. Roeddent yn 

chwarae ym mhob twll a chornel o Gymru a thu hwnt. A 

drwy weithio ar eu hunain fel band byw, mae wedi talu 

ar ei ganfed fel band yn y stiwdio.  

“Ie, fi’n credu fod profiad [o chwarae] byw wedi 

datblygu ni lot fel cerddorion” meddai Heledd.

Mae hyn yn amlwg ar Bato Mato. Drwy’r casgliad o 

dair cân ar ddeg llifa hyder cerddorol – mae Adwaith yn 

gwybod pwy ydyn nhw a sut maen nhw eisiau swnio. 

Gan adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd gan eu 

halbwm cyntaf, Melyn, maen nhw a’u cyd-gynhyrchydd 

Steffan Pringle wedi llwyddo i greu cyfanwaith mwy 

aeddfed sydd dal yn ddigamsyniol Adwaith. Maent wedi 

aeddfedu ar y llwyfan hefyd. 

“Ni wedi gweithio loads ar y sŵn pan ni’n chwarae’n 

fyw” ychwanega Hollie Singer, prif leisydd a gitarydd 

Adwaith. 

“Messan ambyti ‘da gwahanol pedals i weithio ar y 

caneuon, a gwneud yn siŵr bod e yn really good live set.” 

Holais i a oedd hynny oherwydd eu bod yn teimlo 

pwysau i ddilyn Melyn wedi iddo gael ymateb cystal. 

Mae hi’n dweud, “O’n i ddim really wedi meddwl 

amdano fe lot fi’n credu. Neu trial ddim meddwl 

amdano fe a jyst creu rhywbeth newydd. Os oedd e’n 

swno’n dda yn y rehersal room, o’n ni’n jyst gorfod stick 

to our guns a trysto’n hunain.”

Albwm mwy anthemig
Yng ngig lansio’r albwm yng Nghlwb Ifor Bach ‘roedd 

eu perfformiad ar lefel wahanol i unrhyw un o’r 

perfformiadau niferus eraill a welais i ganddynt yn y 

gorffennol. Mae’r set yn dynnach, yn llawnach ac yn 

fwy bywiog nag erioed.

“Ni mo’yn ein caneuon ni fod yn bigger and better,” 

meddai Gwenllian, “achos ni’n gwneud mwy o’r 

headline gigs ‘ma, ni mo’yn i’r sŵn fod yn thicker ac yn 

fwy drwm. Felly odden ni mo’yn sgwennu albwm oedd 

yn fwy dense ac yn fwy anthemig mewn ffordd.”

Gyda Bato Mato maen nhw wedi llwyddo efo’r tri 

pheth yna. Dim ond gwrando ar sengl gynta’r albwm, 

‘Eto’, sydd angen. O’r nodyn cyntaf mae’r 

sŵn yn llawnach nag unrhyw drac 

blaenorol Adwaith, ac  yn troedio 

ochr fwy pop Adwaith. Mae’n 

anthemig, ac wedi denu to 

newydd o ffans. 
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Y nos Wener honno yng Nghlwb Ifor Bach roedd y 

cannoedd a oedd wedi dod yno i’r noson oedd wedi 

gwerthu allan, yn bloeddio canu “Eto, eto, eto...” yn 

ôl tuag at y llwyfan. Rhywbeth nad ydw i wedi’i weld 

gydag unrhyw un o’u caneuon o’r blaen.

“Yn Clwb, ac yn y gig yn Caerfyrddin hefyd, roedd 

pawb yn canu – pobl fydde byth wedi dod i’n gigs ni o’r 

blaen, neu byth ‘di canu i’n caneuon ni o’r blaen. Mae 

e’n neis gallu chwarae gig a ddim rili ‘nabod unrhyw 

un yno hefyd. Ti’n gallu gweld bod y cynulleidfa 

wedi lledaenu a bod pobl newydd wedi dod, a dim 

jest ffrindiau a teulu” chwarddodd Gwen, wrth 

sôn am y newid sydd wedi dod yn sgil eu 

llwyddiannau niferus. 

“Mae wedi bod yn eitha’ mad,” meddai Heledd wrth 

i mi holi am rai o’r llwyddiannau hyn, “yn enwedig 

supporto Idles.” Cefnogon nhw Idles pan chwaraeodd y 

band arena Motorpoint Caerdydd yn gynharach eleni. 

“O’n i byth yn meddwl bydden ni’n supporto nhw, 

ac maen nhw wedi bod yn rili cefnogol.” Idles oedd yn 

curadu llwyfan BBC Introducing yng ngŵyl Glastonbury 

eleni, a dewison nhw Adwaith i fod yn rhan o’r lein-yp. 

“Dw i’n credu ar ôl y shows ‘na oedd rhywbeth jyst 

wedi clico yn brains ni” meddai Hollie. 

“Mae wedi rhoi loads o hyder i ni. Hyder yn y set, 

hyder yn y caneuon.”

Gyda’r hyder, daw mwynhad. Mae’n amlwg o’u 

gwylio eu bod nhw’n mwynhau bod ar y llwyfan ac mae 

hwnnw’n treiddio i’r gynulleidfa hefyd. Mae mwy o 

symud a mwy o ganu yn eu gigs nhw. 

Mae trên Adwaith yn symud yn gyflym. 

Mi fydd yn ddifyr gweld i ble wnaiff y 

Bato Mato yma eu tywys nhw.
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Mae ‘Na Olau
Pedair
Mae gan Pedair sawl arf 

yn eu meddiant i greu 

rhywbeth arbennig. 

Heb os, albwm gwerin 

ydy hwn ond mae yma 

hefyd berlau i blesio’r rhai sy’n fwy hoff o’r 

gitâr na’r delyn.  

Daw uchafbwyntiau’r albwm yn y traciau 

gwreiddiol ac yn nhrefniannau unigryw Siân 

James o ganeuon gwerin llai adnabyddus fel 

‘Philomela’ sy’n iasol ac yn teimlo fel y dylai 

fod yn gyfeiliant i olygfa hiraethus mewn 

ffilm, a ‘Saith Rhyfeddod’ sy’n arddangos 

doniau gwahanol y pedair ohonynt a’r hyn 

sy’n gwneud y grŵp yn un cystal.

Mae Pedair ar eu gorau pan ddaw eu 

cryfderau unigol at ei gilydd ar ganeuon fel 

‘Dawns y Delyn’ a ‘Mae ‘Na Olau’ lle mae’r 

sŵn (a’r sentiment) gwerin traddodiadol yn 

cilio mymryn ac yn rhoi lle i’r albwm fentro i 

fannau mwy annisgwyl. Y trac sy’n disgleirio 

fwyaf llachar o’r casgliad o ddeuddeg yw 

‘Cân y Clo’. Efallai mai clo mawr 2020 

ysbrydolodd y gân ond mae ei neges yn 

un ddynol, oesol ac yn bwysicaf, yn un 

obeithiol.

Dyma albwm sy’n llwyddo i sefyll allan 

mewn genre sydd wedi bod yn sownd yn yr 

un lle yn rhy hir.

Lois Gwenllian

I KA CHING 
X
Dros gyfnod o un ar ddeg 

mlynedd, mae label I KA 

CHING wedi bod yn llwyfan 

i artistiaid o bob math, gan 

gynnwys rhai o’r mwyaf 

blaenllaw ar y sin. Mae’n 

label sy’n gartref i fawrion fel 

Candelas, Y Cledrau ac Yr Eira, 

sy’n gadarn eu lle ar y sin ers rhan helaeth o fodolaeth y 

label, yn ogystal ag artistiaid sy’n fwy newydd fel Mared, 

Gwenno Morgan a Glain Rhys, a phawb yn y canol. Mae’n 

gartref, drwy hynny, i amrywiaeth eang iawn o ran arddull 

- cerddoriaeth roc, electronig, unawdau piano, jazz, 

amgen a mwy. 

Fel y profodd pawb, daeth y pandemig ar draws, ac 

mi ddaeth y pandemig ar draws dymuniad I KA CHING 

i lansio casgliad i nodi dengmlwyddiant y label. Ond 

flwyddyn yn ddiweddarach, mae’r casgliad hwnnw wedi 

glanio, a chyfle i ddymuno pen-blwydd hapus hwyr.

Rhaid gwerthfawrogi’r gwaith celf wrth dynnu’r record 

allan o’i orchudd plastig sy’n twyllo’r llygaid. Mae ‘na 

hoel meddwl ar y profiad o’r cychwyn cyntaf, er y byddai 

perchnogion y cryno ddisg neu ffrydiwyr yn meddwl 

efallai mai blaen digon di-nod sydd.

Mae’n glamp o albwm, yn bron i awr o hyd, a byddwn 

i’n dweud y bod modd ei rhannu’r dair rhan. Mae’n 

dechrau gyda darnau mwy offerynnol eu ffocws, gydag 

ambell i ailgymysgiad ac ambell i drac electronig yn dod 

i’r amlwg. Mae’r ail ‘ran’, fel petai, yn llawer mwy lleisiol 

wrth i artistiaid Penllyn gymryd yr awennau, ac mae’r 

rhan olaf yn dod a’r ddau beth ynghyd.

Hawdd y gallai fod yn gasgliad o senglau hollol 

wahanol i’w gilydd. Ond yr hyn sy’n gwbl drawiadol am 

I KA CHING X yw’r modd y mae’r casgliad hwn yn driw 

i un naws, yn teimlo fel cyfanwaith llwyddiannus wedi’i 

fireinio, a hynny er gwaethaf yr amrywiaethau eang yn 

arddull yr artistiaid. Campwaith.

Gruffudd ab Owain

Breuddwyd y Ffŵl
Elis Derby 
Mi dyfodd albwm cyntaf Elis Derby, ‘3’, yn rhan 

o drac sain y cyfnodau clo i nifer fawr ohonom, 

er na chafodd o fawr o gyfle i’w hyrwyddo wrth 

berfformio’n fyw. Felly, byddai un yn disgwyl 

clywed tipyn ohono ar lwyfanau ledled Cymru’r 

haf hwn yn sgil hynny. Ond mae gan y cerddor 

ifanc albwm newydd, ‘Breuddwyd y Ffwl’, sy’n 

newydd sbon ar gyfer yr Eisteddfod, ac yntau 

wedi’i ryddhau ar label Cosh ddydd Gwener  

27 Gorffennaf.

Er fod yr albwm hwn yn sicr yn glynu at 

rinweddau’r albwm cyntaf, ac mae’n sicr yn 



Llygredd Gweledol  
Chroma
Go brin fod yna unrhyw fand Cymraeg cyfredol sy’n gallu 

dal eich sylw fel Chroma. Boed ar lwyfan byw neu ar record, 

maen nhw’n ddi-ffael, o’r nodyn cyntaf, yn cydio ynddoch 

chi gerfydd eich gwar ac yn eich siglo at eich seiliau.

Yr hyn sy’n rhyfeddol ydy’r impact maen nhw’n gallu 

gwneud gyda dim ond tri aelod. Mae’n syndod sut maen 

nhw’n gallu creu sŵn mor llawn gyda gitâr fas Liam yn 

gyrru’r tempo, drymio di-dostur Zac a llais pwerus a 

gwirioneddol anhygoel Katie.

Er hynny, nodau gitâr unig sy’n agor EP newydd y grŵp 

ar ddechrau’r teitl drac...ond tydi hynny ddim yn para’n hir 

wrth i’r drymiau ymuno’n raddol ynghyd â llais digamsymiol 

Katie. Peidiwch cael eich twyllo, cân roc gan milltir yr awr 

ydy hon sy’n agoriad ysgywol i’r casgliad byr - “cadw neud 

sŵn” ydy’r gri a dyna’n union wna Chroma. 

Mae ‘Caru Cyffuriau’ yn gân dywyll, fudur sydd siŵr o 

fod yn gweddu’n dda i’r pwnc dan sylw, sef pobl yn eu 

harddegau yn y Cymoedd sy’n arbrofi gyda chyffuriau. Mae’r 

sengl ddiweddaraf, ‘Meindia’r Gap’ hefyd yn nodweddiadol o 

Chroma - y riffs bas cyfarwydd a’r drymiau’n waldio. 

Ond dwi isio siarad am ‘Weithiau’. Mae trac olaf y record 

fer yn camu i gyfeiriad fymryn yn wahanol i waith blaenorol 

Chroma - mae’n fwy melodig ac emosiynol rhywsut, ond 

mae’n dal i lwyddo i swnio fel Chroma. I mi, dyma un o 

draciau gorau 2022 hyd yma - epig. 

Owain Schiavone

Byd Heb (Ystyr)
Ystyr
Mae teitl yr albwm 

yn addas ac yn 

adlewyrchu profiad 

nifer o bobl yn ystod 

y cyfnod clo, collodd 

byd nifer ohonom 

ei ystyr yn sydyn 

iawn, a’n gwneud 

ni, fel y band yn ymwybodol o’n marwoldeb a 

chymhlethdod bywyd. A’r cymysgu, crwydro 

ac arbrofi genres yn rhoi hynny mewn 

cerddoriaeth.

Er mai sŵn hafaidd sydd i drac agoriadol yr 

albwm mae’n creu sŵn hirethus hefyd Mae sŵn 

electronaidd prysur i ‘Deffro’ tra bod ‘Adferiad’ 

yn dawel ac â naws gwerinol, hynafol iddi a 

‘Pysgod’ yn cynnwys elfennau jazz amlwg.

‘Tyrd â dy Gariad’ fydd fwyaf cyfarwydd ond 

‘Brig y Copa’ yw cân yr albwm. Er ei bod yn agor 

yn dawel mae’n tyfu ac yn cyfuno llinynnau 

clasurol gyda churiadau electronig a gwerinol 

wrth i ni gyrraedd copa cerddorol gorfoleddus.

Ac ar ôl cyrraedd y copa mae ‘Y Deryn Pur’ yn 

cloi’r albwm fel hwiangerdd cysurlon, hyfryd, 

sy’n ffitio’n annisgwyl o daclus. 

Er bod y geiriau yn syml drwyddo ar y cyfan, 

yn dweud stori yn ddidrafferth fel yn ‘Y Teimlad 

Hydrefol’:

“Heddiw ‘ma fe godais i yn fore, roedd y niwl 

yn disgleirio...”

Mae cyffyrddiadau barddonol yno hefyd, yn 

yr un gân:

“Hydref Hydref, pam wyt ti mor brydferth?”

A chyffyrddiadau dwys yn ‘Disgwyl am yr Haf’ 

gyda llinellau fel “Nes i byth ddeall y byd”

Yn sicr mae’r rollercoaster o deimladau a 

phrofiadau yno a does dim dwywaith bod Ystyr 

wedi cael hyd i obaith, os nad ystyr, erbyn 

diwedd yr albwm.

Bethan Williams

teimlo’n gyfarwydd o ran ei gerddoriaeth, mae ‘na’n 

sicr ddatblygiadau nodedig yn ei arddull. Mewn ambell 

i drac, er enghraifft ‘Disgo’r Boogie Bo’ ac ‘Ergyd Arall 

i’r Co’, ceir elfennau gwahanol o ran y synnau a genres. 

Mae ‘na ychydig o disgo a psychedaelia yn 

rhan o’r gymysgedd, yn ogystal â defnydd 

o offerynnau llinynnol a phres. Mae wedi 

recordio’r rhan fwyaf o’r caneuon yn fwy, ac 

yn sgil hynny, mae ‘na ffyddlondeb at y sain 

amrwd a gafwyd ar yr albwm cyntaf.

Ceir un gan, ‘Byw Efo Hi’, sy’n gam 

ymlaen o’r trac ‘Sgrifen ar y Walia’ 

o’r albwm cyntaf, wrth i’r cerddor 

ddefnyddio’i blatfform i fynegi pryderon 

gwleidyddol. Mae ‘Byw Efo Hi’ yn drafodaeth o’r 

argyfwng tai yng Nghymru, a’r modd y mae ail dai a 

thai gwyliau yn cael eu prynu ar draul pobl ifanc ein 

hardaloedd gwledig.

Unwaith eto, mae’n deg dweud fod Elis 

Derby wedi taro’r nodyn cywir efo’i ail 

albwm, ‘Breuddwyd y Ffwl’. Mae’n cadw’n 

driw i’r un vibe a gafwyd yn yr albwm 

cyntaf, ond mae’r datblygiadau yn symud 

ymlaen yr ail albwm i’r cam nesaf. Mae 

o’n disgrifio’i gerddoriaeth fel ‘arbrofol’ 

a ‘chyfoethog’. Dwi am ychwanegu un 

arall: under-rated.

Gruffudd ab Owain



Pen Bwy Gilydd  
The Joy Formidable
Codwyd ambell ael wrth i Gymdeithas yr Iaith gyhoeddi 

lein-yp ei gigs ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. 

Roedd gweld enw The Joy Formidable yn headlinio nos 

Iau yng Nghlwb Rygbi Tregaron yn syndod i ddweud y 

lleiaf. Dipyn o sgŵp i’r Gymdeithas yn sicr. 

Dyma chi fand o’r Wyddgrug yn wreiddiol sydd 

wedi cael llwyddiant rhyngwladol go iawn ers ffurfio 

tua phymtheg blynedd yn ôl. Er mai 

trwy ganu’n y Saesneg yn bennaf maen 

nhw wedi profi’r llwyddiant yma, maen 

nhw’n fand sydd wedi aros yn driw i’r 

Gymraeg gan ryddhau traciau yn iaith 

y nefoedd pob hyn a hyn, gan gynnwys 

cân agoriadol yr albwm Aaarth yn 2018, yr 

ardderchog ‘Y Bluen Eira’. 

Ac i gyd-fynd a’u hymddangosiad yn 

gigs ymylol yr Eisteddfod, mae’r grŵp 

wedi penderfynu rhyddhau casgliad o’u 

caneuon Cymraeg. Er mai EP mae’r band yn galw hwn, 

mae ‘na wyth trac yma i gyd o ganeuon hen a newydd 

wedi’u recodio ganddynt rhwng 2016 a 2022. 

Maent yn cynnwys tiwns cyfarwydd fel yr ardderchog 

‘Y Garreg Ateb’, ‘Tynny Sylw’ ac  ‘Yn Rhydiau’r Afon’, 

ynghyd a thraciau newydd fel ‘Yr Aifft’ sy’n faled fach 

hyfryd i gloi’r casgliad.  Dwi’n hoff iawn 

fy hun o’r trac acwstig annisgwyl, ‘Y Gwir 

a’r Gwendid’ sydd â Rhydian yn canu 

arno’n hytrach na Ritzy. I ddweud y gwir, 

fel y byddech chi’n disgwyl gan grŵp o’r 

safon yma, does ‘na ddim un cân wael ar y 

casgliad a thipyn mwy o amrywiaeth nag 

y bydden i wedi disgwyl, gan gynnwys fersiwn byw 

di-fai o ‘Tristwch yw fy Enaid Meddw na Chan Coeden 

Nadolig Marw’. Dim rhyfedd fod y nifer cyfyngedig 

o gopïau CD wedi gwerthu allan hyd yn oed cyn 

rhyddhau’r casgliad yn swyddogol! 

Owain Schiavone
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Tri  
Plu
Y peth sy'n sefyll mas fwyaf 

am yr albwm yw'r lleisiau. 

Mae'r lleisiau'n gwau a 

phlethu i'w gilydd yn hollol 

naturiol wrth harmoneiddio 

ac mae'r cyfeilio syml 

minimalist yn cynnig 

llwyfan perffaith i hynny.

Mae ychwanegiad 

offerynnol Carwyn Williams, Dafydd Owain ac Edwin 

Humphreys yn ychwanegiad sy’n cyfannu popeth.

Yn bwerus a chryf yn ‘Llun y Setl’, ‘Ben i Waered’, yn 

hamddenol a didrafferth yn ‘Porth Samddai’, yn corddi 

yn ‘Storm Dros Ben y Fâl’, yn gyfoes a hwyliog yn ‘Gweld 

Dim’, maen nhw'n defnyddio'i lleisiau i'r eithaf. Ac wrth 

i'r cyfeiliant ddiflannu bron yn ‘Cân Pryderi’ mae lleisiau 

Elan, Marged a Gwilym yn cynnig popeth sydd ei angen i 

gloi'r albwm.

Mae Plu yn gallu troi eu llaw at unrhyw beth hefyd. Yn 

fwy na cyfyr mae ‘Ddim ar Gael’ yn ail-ddychmygu'r gân 

honno gan Celt. Mae fel petai nhw wedi ei thynnu ar led 

nes mai dim ond elfennau ohoni sydd ar ôl, a'i rhoi nol at 

ei gilydd wedyn gyda chroen newydd.

Ac mae ‘Deio'r Glyn’, tra yn creu naws gwerinol, yn 

llwyddo i fod yn gyfoes a ffres trwy gyflwyno elfen 

Americana braf, diolch i'r cerddorion. 

Mewn brawddeg, mae hon yn hyfryd ac yn dangos 

doniau Plu a'u cerddorion i'r dim.

Bethan Williams

BATO MATO
Adwaith
Wedi’i ysbrydoli gan 

ehangder diffeithwch 

Siberia mae Bato Mato 

yn adlewyrchu’r byd 

mawr mae tair aelod 

Adwaith yn wynebu’r 

rŵan eu bod yn eu 

hugeiniau cynnar. 

Gan adael dryswch eu harddegau’n ddiogel ar 

eu halbwm cyntaf, ‘Melyn’, mae’r triawd wedi 

camu’n hyderus i diroedd ansefydlog a phryderus 

“bod yn oedolyn”.

Gwrandewch ar eiriau’r caneuon – maent yn 

diferu o hunanamheuaeth; ond gwrandewch ar 

y gerddoriaeth – mae’n belydr o sicrwydd drwy’r 

albwm. Mae’n wrthgyferbyniad hynod effeithiol.

Anodd yw dewis traciau unigol i’w trafod heb 

wneud yr adolygiad yma’n ddwy dudalen o hyd! 

Ond ‘dw i’n meddwl ei bod hi’n deg dweud fod 

‘Eto’ yn un o ganeuon gorau y Gymraeg yn y 

blynyddoedd diweddar. Anthem i genhedlaeth 

orbryderus, sydd wedi tyfu fyny yn rhithfyd y 

cyfryngau cymdeithasol a boddhad-ar-unwaith, 

dan bryder argyfwng hinsawdd a gwleidyddiaeth 

begynol. Wedi’r cyfan, y cwbl ‘dan ni gyd eisiau 

ydy gallu diosg ein arfwisg gyda sicrwydd fod 

rhywun arall yn teimlo’r un fath â ni.

Lois Gwenllian
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Cymru Ni
Ble mae ffydd y Cymru yn ei hun? 
Cyfarwyddwyr Artistic o’r London Scene 
Anodd Mabwysiadu newidiadau ond really its fear 
Ansicrwydd sickness yn pydru hyder it’s clear 

Mae gen ni Jukebox collective, Ladies of Rage, 
Privilege Cafe, Al Naem Mag WAAYU a Dom James
Gamechangers Lem Freck, Bragod a Teulu Legall
Abu Bakr, Tayce Afrocluster Mel Mal Jal

Siarad am sut daeth y Saes ond da ni yma o hyd 
Balchder pur am y Patagonia colonies 
Taught in schools for us to marvel at
When the truth is that we actually enact
The imperliasm we experience fact

Follow POC for Welsh Indy, Hen Bapur Newer, Bolshe ac Aubergine
And see be sy’ yma o hyd yn ein Cymru ni 
Cymru ni Cymru ni Cymru ni Cymru ni +2

They say purdeb preserves but it actually reverses
Boxes us into problems and generational curses 
Of thinking mond un thing alle ni fod 
Reductive notions getting all the clod 

Mary J said she’d rather go through the fire 
 yn lle bodoli yn denial, scrutiny is a style 
Thriving on supremacy, a patterned cold white tile
Gweithio i gylchdroi this stasis for a while 

A sai yma i sarnu y wlad yma win caru 
Ond mae angen mwy o introspective self-reflection arni

Achos this victim mentality // mynd ni nol ac yn rhewi 
Dyw e ddim yn really helpu // Dyw e ddim yn ddatblygu 

Beth yn wirioneddol ac yn wyrthiol ydy 

Cymru ni Cymru ni Cymru ni Cymru ni
Come with me come with me come with me come with me
Cymru ni Cymru ni Cymru ni Cymru ni

Y geiriau sy’n gyrru’r gân

 Cymru Ni – Eädyth x Izzy Rabey 

“
“

Mae cerddoriaeth  yn aml iawn yn 
gyfrwng ar gyfer gyfleu negeseuon 
pwysig, ac mae rhywun yn cael 
y teimlad fod hynny wedi dod yn 
fwy gwir nag erioed dros y cwpl o 
flynyddoedd diwethaf. Wrth gwrs, 
mae artistiaid yn ymateb i’r hyn sy’n 
digwydd o’n cwmpas ac mae wedi  
bod yn dda gweld llawer o bynciau 
mawr yn cael eu trafod mewn  
caneuon yn ddiweddar. 

Roedden ni’n meddwl ei bod hi’n 
amserol felly i atgyfodi hen eitem o’r 
Selar, a chyhoeddi geiriau caneuon 
sydd â rhywbeth pwysig i’w dweud.  
Ac roedd un man amlwg i ddechrau, 
sef gyda’r anthem gyfoes, ‘Cymru 
Ni’, gan ddwy o artistiaid mwyaf 
blaengar y wlad, Eady ac Izzy. Yn 
ogystal â bod yn diiiiwn, mae’r gân 
yma’n codi cwestiynau ynglŷn â 
hunaniaeth Gymreig ar un llaw, gan 
hefyd ddathlu’r amrywiaeth yn y wlad 
ar y llall. Mae hefyd yn esiampl o sut 
y gellir plethu’r Gymraeg a’r Saesneg 
yn effeithiol i atgyfnerthu’r neges gref 
sydd ynddi. Jiniys.
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1. Dinistrio Ni - Darlun 

apocalyptaidd o’r tawelwch cyn y 

storm.

2. Llun ar y Setl - Profiadau 

dyn sy’n listio dan niwlen o 

bropaganda.

3. Porth Samddai - Heddwch ar 

draeth bach unig.

4. Ben i Waered - Cân serch oedd 

yn wreiddiol am gath.

5. Dod Dy Law - Fersiwn reit 

atmosfferig o’r gân werin am 

dorcalon.

6. Gweld Dim - Cân hafaidd am 

yrru ar ddiwrnod glawog.

7. Storm dros Ben y Fâl - Y 

mynydd sy’n syllu dros brif 

lwyfan Gŵyl y Dyn Gwyrdd.

8. Ddim Ar Gael - Cyfyr o’r clasur 

gan Celt.

9. Deio’r Glyn - Cân werin reit lo-fi.

10. Cân Pryderi - Cyfyr arall efo ein 

twist country ni.

Tri – Plu
Mae saith mlynedd ers i’r triawd brawd a chwaer, Plu, ryddhau eu halbwm  

cyntaf, Tir a Golau, yn 2015. Ddiwedd mis Ebrill fe ryddhawyd dilyniant 

gyda’r record hir Tri. Maen nhw’n fand sy’n amlwg yn rhoi tipyn o feddwl 

i’w caneuon, ac yn aml mae stori dda tu ôl i sawl trac. Cyfle perffaith i ofyn 

iddyn nhw ddisgrifio pob cân mewn dim ond brawddeg felly - Marged o’r 

band sy’n ymgymryd â’r her o gyflwyno Tri Trac Wrth Drac. 

H
aia! Mirain ydw i. Dwi’n ddarlledwraig, yn 

gyflwynydd ac yn fyfyrwraig yn y Brifysgol. Fis 

Hydref, fyddai’n cychwyn ar fy nhrydedd blwyddyn 

ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ymysg pethau eraill dwi ‘di troi 

fy llaw at fod yn DJ ac yn hoff iawn, iawn o gerddoriaeth!

Mae fy ngradd yn y Gymraeg, a fy swydd ar Radio Cymru 

2 yn gweddu’n dda felly at fy niddordeb a 

hoffter at Gerddoriaeth Gymraeg. 

Pan yr oeddwn yn yr ysgol, bach 

iawn oedd fy ymwybyddiaeth o fyd 

cerddoriaeth Gymraeg. Er i mi fynychu 

ysgol gyfun ddwyieithog, nid oedd 

fel petai yna unrhyw awch nac egni i 

gyflwyno disgyblion ifanc i ran enfawr o’u 

diwylliant. Ar y mwyaf, Eisteddfodau Ysgol 

a chyngherddau clasurol eu naws oedd 

yr agosaf ddes i at gael fy nhrochi mewn 

cerddoriaeth Gymraeg ei iaith.

Bu sawl ymgais sâl i gyflwyno disgyblion 

i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes yn ystod fy 

amser yn yr ysgol. Chwarae cerddoriaeth 

Gymraeg trwy’r uchelseinydd, chwarae cerddoriaeth 

Gymraeg (hen gerddoriaeth, 70au, 80au, 90au) i ddisgyblion 

14 oed, a chwarae’r un hen glasuron modern Cymraeg. 

Chi’n gwybod y rhai; Anifail - Candelas, Harbwr Diogel - 

Elin Fflur, ac unrhywbeth o gatalog Bryn Fôn. 

Caneuon ac artistiaid sy’n haeddu clod, a chaneuon 

gwych. Ond mae’n 2022 bellach, ac mae na’ arlwy mor 

lliwgar ac eang o gerddoriaeth Gymraeg gyda ni, i bobl ifanc 

yn enwedig yng Nghymru heddiw. 

Dyna un o’r prif bethau dwi’n caru fwyaf am fod yn 

gyflwynydd ar RC2. Dwi’n cael y pleser o gyflwyno 

cerddoriaeth i’r genedl yn wythnosol, ac yn cael y cyfle fy 

hun i werthfawrogi a lledaenu’r gerddoriaeth yma i bob 

cwr o Gymru. Yn ddiweddar, fel rhan o ‘Haf o Gerddoriaeth’ 

Radio Cymru, dwi ‘di bod yn ymweld â rhai o ysgolion 

Cymru. Fues i’n cyflwyno artistiaid mwyaf cyffrous y genedl, 

fel Mali Hâf, Chroma, Adwaith a Mellt i bobl ifanc oedran 

ysgol. I nifer, dyna oedd efallai, y tro cyntaf iddyn nhw ddod 

ar draws cerddoriaeth Gymraeg. 

Oherwydd y pandemig, dwi’n poeni weithiau bod yna 

genhedlaeth, finnau’n gynwysedig yn 

hyn, sydd wedi colli allan ar fynychu ein 

gigs Cymraeg cyntaf. Mynychu MaesB, 

cymysgu a ffurfio bandiau Cymraeg 

newydd. Ond chi ‘mod beth? 

Wrth feddwl am y llwyddiant aruthrol 

o wyliau’r haf hyd yn hyn, a maint y 

torfeydd sydd wedi ymgynnull o bob 

oedran dros yr haf yng Ngŵyl Triban, 

Tafwyl, Sesiwn Fawr Dolgellau a’r wledd 

o arlwy cerddorol fydd yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol yn Nhregaron, mae’r pryder 

yn pylu, ac yn cael ei gyfnewid â gobaith 

o weld angerdd a mwynhad pobl ifanc 

Cymru tuag at gerddoriaeth a diwylliant 

cerddoriaeth Gymraeg.  

Wedi dros ddwy flynedd heb fawr o gerddoriaeth fyw, 

mae’n hollbwysig ein bod ni’n cofleidio’r digwyddiadau 

byw yma sy’n digwydd. Ac er gwaethaf efallai, fy niffyg 

ymwybyddiaeth i o gerddoriaeth Gymraeg pan yr oeddwn 

yn yr ysgol, dwi’n ffyddiog bod cerddoriaeth Gymraeg yn 

cyrraedd cynulleidfaoedd ifanc, a dwi’n gobeithio bod y 

cyffro sydd i’w deimlo yn y sin ar hyn o bryd yn ddigon i 

sicrhau bod yna ddiwydiant cerddorol gyfoes Gymraeg  fydd 

yn parhau am genedlaethau i ddod.

Colofn Mirain Iwerydd



TregaronGIGS STEDDFOD

DYDD SADWRN, 30 GORFFENNAF
CANDELAS, TWMFFAT, MALI HAF, MORGAN ELWY

DYDD SUL, 31 GORFFENNAF
JULIE MURPHY A CERI RHYS MATTHEWS,

GWILYM BOWEN RHYS, CYNEFIN, MARI MATHIAS

DYDD LLUN, 1 AWST
BWNCATH, TANT, BWCA, EVE GOODMAN

DYDD MAWRTH, 2 AWST
BRAGDY’R BEIRDD A CICIO’R BAR

YN CYFLWYNO ‘YN Y GORS’
DAN ARWEINIAD IFOR AP GLYN

CLWB RYGBI TREGARON
30 GORFFENNAF - 6 AWST 2022

CYMDEITHAS.CYMRU/STEDDFOD22

DYDD MERCHER, 3 AWST
ADWAITH, HMS MORRIS, BITW, 
ELIS DERBY

DYDD IAU, 4 AWST
THE JOY FORMIDABLE, LOS 
BLANCOS, PYS MELYN, EÄDYTH

DYDD GWENER, 5 AWST
MR, YNYS, HAP A DAMWAIN, 
PASTA HULL

DYDD SADWRN, 6 AWST
BREICHIAU HIR, MEI GWYNEDD, 
CLUSTIAU CWN, DIENW

.com

£8.99 £7.99

£8.99

  Llyfrau dros Gymru

Haf o lyfrau!

£7.99
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Ciwb  Wyt ti’n meddwl bod o wedi darfod?
Rhestr fer albym Gymraeg y flwyddyn

Kizzy  Rhydd
Rhestr fer albym Gymraeg y flwyddyn

Hefyd ar gael...
Kizzy  Cariad y Tir
Pedair  Mae ’na Olau
Ciwb  America  SENGL



yn dymuno pen-blwydd hapus i’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol sy’n dathlu’r 10

Diolch am yr arweiniad sydd wedi trawsnewid addysg uwch cyfrwng
Cymraeg ac am y cydweithio effeithiol dros y ddegawd ddiwethaf.

PRIFYSGOL ABERTAWE


