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 Daeth saith cyfansoddiad i law a llongyfarchiadau i bob un. Am gystadleuaeth 

anodd  i'r Beirniad! 

 

Blws Bryn Hyfryd  -    Ffugenw  MOP 

Cyfansoddiad i ensemble Clarinet, tri alto Sax, piano, gitâr bas a drumiau. Darn 

diddorol a rhythmig dros ben.Strwythur cadarn  a defnydd da o gyweirnodau gyda 

ambell i drawsgyweiriad diddorol ac effeithiol.Mae'r adrannau tripledi i'r tri Sax yn 

drawiadol ac yn creu argraff ffanfare cyffrous. Defnydd addas iawn o'r ddeinameg 

hefyd yn llifo'n dda. Tybiaf y bydd y tri Sax yn teyrnasu ychydig yn erbyn yr un 

Clarinet! 

Fy hoff adran yw y ¾, gan  iddo roddi goleuni ac agwedd wahanol cyn i'r darn fynd 

i'r Tempo de Valse. Tybed wrth fynd yn ôl i'r 4 curiad yn y bar  fod y cyfarwyddyd 

yma ychyig yn od gan iddo olygu  'At the pace of a Waltz' sef tri yn y bar. 

 Gwyliwch mân wallau  e.e. Bar 11 Tripled ar goll i'r Clarinet. Bar 12 a 61 Clarinet 

mae'r amseriad yma yn anghywir yn y tripledi, edrychwch ar hwn eto. 

Mae'n siwr eich bod yn hollol ymwybodol, a maddeuwch i mi, ond os yr ydych am 

roddi copïau i'r Clarinet a'r Sax er mwyn perfformio mae'n rhaid ystyried eu bod yn 

offerynnau trawsgweirio. 

Darn diddorl iawn, hoffwn glywed perfformiad . 

 

Llynnoedd Teifi       -    Ffugenw Lili Wen Fach 

Unawd Piano gyda'r cyfarwyddiadau ' Yn araf a phwyllog'  

Mae'r cordiau agoriadol pp yn creu awyrcylch arbennig ac yn gwneud defnydd 

helaeth o gwmpawd y piano, o'r nodau bass isel a'r llaw dde yn yr entrychion uchaf. 

Mae'r darn yn dangos fod gan y cyfansoddwr ifanc ddeallusrwydd da iawn o'r 

offeryn.  

Mae'r cyfanwaith yn feistrolgar yn y defnydd o'r harmonïau ac mae'r awyrgylch sydd 

yn cael ei greu i gyfleu y dŵr a'r dyfroedd yn effeithiol iawn dros ben . Da iawn yn 

dangos addewid! 

 

 

Y Gymraeg     Ffugenw Robin Goch 

Darn i gôr SATB gyda geiriau W. Rhys Nicholas   ' Ti sy'n fy rhwymo wrth y tiroedd 

mwyn' 

Y merched yn canu'r bennill gyntaf a'r geiriau wedi eu gosod yn ddeallus trwy'r 

cyfansoddiad. 

'Rwyf yn hoff iawn o'r ail bennill i'r lleisiau dynion yn f  'Ti ydy'r ynni' ,yn codi yn y 

llais , effeithiol iawn. Mae angen ychydig mwy o esboniad ym mar 16 i'r bass , 

fyddant yn gofyn beth yn union sy'n mynd mlaen yma!  'Rwyf yn hoff iawn o D isaf  

i'r bass ar ddiwedd y bennill ond tybiaf mai ychydig rai fydd yn gallu ei gyrraedd – 

ond hei lwc. 

Pennill 3  i'r Côr llawn ar ffurf  emyn, digyfeiliant ac yn y lleddf, yn gweddu yn 



briodol iawn gyda'r geiriau a'r tempo yn arafu. Yna y diweddglo, y newid cyweirnod 

yn ardderchog y goleuni yn A flat a gorffeniad cryf. 

Da iawn. Cyfansoddiad yn dangos aeddfedrwydd rhyfeddol. Byddai'r darn yma yn 

llwyddiannus iawn. 

 

Hau'r Hadau   - Ffugenw Pantycelyn 

Pedwarawd Llinynnol  gyda'r llinell Viola wedi ei ysgrifennu yn y Clef cywir, diolch. 

Mae y cyfansoddiad yma yn adlewyrchu deallusrwydd  da o'r offerynnau, eu gallu a'u 

cwmpawd. 

O fewn yr un darn byr mae Pantycelyn wedi creu sawl symudiad. Yn gyntaf yr 

Andante cymhedrol tra llwyddiannus, yn creu agoriad urddasol gydag amrywiaeth 

deinameg da.  Tybiaf fod digon o le i ddatblygu yr adran yma llawer iawn mwy. Yna 

i'r Piu mosso rhythmig, ( sydd ychydig yn wahanol ar y CD i'r hyn sydd wedi ei 

ysgrifennu ar y copi ), mae angen cyfarwyddyd hefyd i'r newid tempo ym mar 40-

41.Yna yr Allegro sy'n rhoddi'r sylw mwyaf i'r soddgrwth ond mae'r adran yn gyflym 

iawn, bechod nad oes ychydig mwy o le i gael ehangu yma eto. I ddiweddu cawn 

adran Vivace bywiog, a'r adran mwyaf llwyddiannus i mi. Tybiaf y gall Pantycelyn 

ddatblygu yr adrannau i gyd er mwyn creu gwaith sydd yn fwy maith.  

Darn diddorol iawn gyda llawer wedi ei gynnwys mewn amser byr.  

 

Llais Pavarotti    Ffugenw Pantycelyn 

(Alaw Maes y Wenol) 

Gosodiad ar gyfer  Côr TTB 

 

Gosodiad Cerdd dant derbyniol iawn gyda nifer o offerynnau yn cyflwyno y brif 

alaw. Fliwt, Clarinet, Bassoon, Trwmped, Ffidil , Soddgrwth a thelyn. Mae'r defnydd 

o'r Trwmped yn gwestiwn gennyf. Mae offeryn chwyth pres yn creu sain cryf iawn. 

Edrychwch eto ar y dewis ac yr hyn yr ydych yn gofyn iddynt chwarae. Sawl 

trwmped sydd gennych? Mae'r linell angen ei hail ystyried . Mae'r gyfalaw yn 

dderbyniol iawn ar gyfer y lleisiau. Eto rhaid cofio fod y clarinet a'r trwmped yn 

offerynnau trawsgweirio, os ydych am iddynt berfformio bydd yn rhaid ail ysgrifennu 

y llinellau, dwi'n siwr eich bod yn hollol ymybodol o hyn. 

 

Ymeithgan y Werin   - Ffugenw Pantycelyn 

Cyfanwaith ar gyfer chwech allwedd / piano trydanol a drwm. 

Dyma gyfansoddiad cyffrous tu hwnt. Gyda'r dewis o amseriad 8/8 yn ddiddorol. 

Mae'r ymdeithgan yn tyfu ac yn ehangu yn effeithiol dros ben rhwng yr adrannau. 

Hefyd mae'r cyfuniad o'r offerynnau a'r newid  amseriad yn creu cyffro. Mae'r 

strwythur a'r daith yn bleserus iawn gyda defnydd o harmonïau addas dros ben. 

Llongyfarchiadau. Cyffrous iawn. 

 

Rhosynnau Nadolig  

Deuawd  i Soprano ac Alto a'r geiriau gan Geraint Jarman   'Yr harddaf o rosynnau'. 

Mae'r cyfansoddiad  wedi ei wreiddio yn y lleddf yn effeithiol iawn. Gydag un neu 

ddau o sbeidiau bach yn ôl i'r llon. Tybiaf y byddwn yn hoffi cael un adran ychydig 



mwy yn y llon hwyrach ,ond diolch am y diweddglo a'r goleuni sydd yma.  Mae'r 

dewis yma o'r lleddf yn creu awyrgylch arbennig. Mae yma ddeallusrwydd da iawn 

o'r gynghanedd a llawer o effeithiau deinameg ardderchog. Cydsymud da rhwng y 

lleisiau a gwead derbyniol iawn. Mae'r geiriau wedi eu gosod yn arbennig o dda. 

 Da iawn, tybiaf y byddai hwn yn ddarn llwyddiannus iawn i'w berfformio. 

 

Mae Tlws yr Ifanc yn mynd i Pantycelyn am 'Ymdeithgan y Werin' ond mae'n 

rhaid i mi gamol pob cyfansoddwr ond yn arbennig Robin Goch  am  'Y 

Gymraeg' oedd mor agos hefyd. 

Diolch i chi gyd am gystadleuaeth mor rhagorol. 

 

Ann Atkinson 

Ebrill 2013  


