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SEFYDLU’R CÔR
Nid yn Salem, Y Mochyn Du na’r Cameo; na, nid yn Chapter y dechreuodd pethau, nac yn yr In Sole chwaith. Yn
cefnu ar y rheilﬀordd yn Ystum Taf, ma’ ‘na dy tafarn o’r enw’r Royal Exchange. Dylai fod plac ar y wal i ddynodi
mai dyna lle ganed Côrdydd.
Ar droad y mileniwm, daeth ﬀawd a dau griw o bobl ynghyd. Bu Sioned yn sôn ers amser am sefydlu côr ac roedd
cynlluniau tebyg gan rhai o gyn-ddisgyblion Glantaf. Cafodd cyfarfod ei drefnu, a chyn pen dim, roedd ‘face-oﬀ’
yn yr Exchange. Ar un ochr y bwrdd, Sioned, Sian Jones (Walters), a Rachael Solomon (Evans). Ac yn eu hwynebu
Sara Evans (Gibson), Branwen Gwyn, Sara Gwilym (Thomas), Non Jones, Catrin Williams (Llywelyn), Siôn Tudur
a ﬁ.

“Pwy sy’n mynd i arwain y côr ‘ma?” oedd un cwestiwn coﬁadwy.
“Ahem” meddai Sioned, “be’ chi’n feddwl? FI sy’n arwain.”
‘Na ni te!
“Pwy sy’n mynd i gyfeilio?”
“Yyyy” meddai Branwen, “FI.”

Cafodd posteri eu gosod o Glwb Ifor i’r capeli ac estynwyd gwahoddiad i’r Cameo ar y 10fed o Chwefror. Gwnaeth
dros 100 o bobl gasglu ar lawr cynta’r Cameo. Cytunwyd i gynnal ymarfer yn festri Capel Salem ar Chwefror yr
17eg. ‘Ar Noson Fel Hon’ o’r sioe gerdd Pum Diwrnod o Ryddid oedd y darn cynta’ erioed i’r côr ei ganu.
O fewn ychydig ﬁsoedd roedd ‘na Ddawnsio’r Ffandango yn Eisteddfod yr Urdd…a chyda llaw feirniaid, rwy’n
siwr mai ‘presto’ oedd y cyfarwyddyd, nid ‘moderato’ fel y canodd pawb gafodd lwyfan! Ac i gloi blwyddyn y
sefydlu, perﬀormiwyd ‘Teilwng Yw’r Oen’ yn Ebeneser. Ar y pryd, ro’n ni’n grêt. Erbyn hyn…wel penderfynwch
chi! Ma’ ‘na bwt bach sy’n werth ei glywed ar www.cordydd.com
Côr Ieuenctid Cymry Caerdydd oedd yr enw swyddogol cyntaf gyda llaw. Dyna oedd ar y sieciau am ﬂynyddoedd.
Ond cafodd ‘Côrdydd’ ei fabwysiadu yn dilyn cystadleuaeth ymhlith yr aelodau cynnar. Os ddwedwch chi
Côrdydd…Caerdydd…Côrdydd…Caerdydd…Côrdydd…Caerdydd yn ddigon cloi, ma’ nhw’n swnio’n debyg.
Hmmmm! Trystan Bevan oedd yr enillydd - mae’r enw wedi glynu, a Côrdydd wedi tyfu a ﬀynnu y tu hwnt i
ddisgwyliadau pawb oedd yno yn yr Exchange ar Ionawr y 25ain, 2000.
Rhodri Llywelyn, Cadeirydd 1af y côr
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YR ARWEINYDDES A’R GYFEILYDDES
Trindod yw Côrdydd – trindod rhwng côr o leisiau, ein cyfeilydd a’n harweinyddes. Tynnwch unrhyw un o’r rhain
allan o’r hafaliad, a, wel, nid Côrdydd mohono.
Oes, mae unigolion rhyfeddol o gerddorol wedi bod yn aelodau o’r côr ar hyd y blynyddoedd, ac wrth gwrs bo’
hynny’n helpu. Mae’n helpu bod Owen, Siôn neu Tom yn gallu cymryd ymarfer gyda’r bois i note-basho pan fo
angen. Mae’n helpu bod Llyr wrth law gyda’i bitch perﬀaith i achub yr altos rhag trybini ﬄat’io neu siarp’o dro
(ar ôl tro). Eto i gyd, mae na drwch o aelodau a nemor ddim addysg gerddorol ond wedi dysgu, coﬁo a
pherﬀormio requiemau a darnau digyfeiliant dirifedi. Nid hawdd. Ond gwir.
Mae hynny’n bosibl diolch yn bennaf i ddylanwad, dyfalbarhâd ag amynedd Branwen a Sioned. Y ddwy yn anad
dim na neb arall a lywiodd ac a liwiodd dynged y côr dros y ddegawd diwethaf.
Asgwrn cefn y côr yw Branwen. Yn wythnosol, yn ei ﬀordd ddiymhongar, dawel benderfynol ei hun mae’n
llwyddo i feistroli ar yr olwg gyntaf rhai o ddarnau cyfeiliant mwyaf cymhleth a mawreddog y repertoire corawl.
Hyn oll, a throi’r tudalennau ei hun ar yr un pryd. Mae’r côr hefyd yn ddiolchgar am barodrwydd cyfeilyddion
gwadd i sefyll i’r adwy a helpu o dro i dro, mae’n dyled yn fawr i Rob Nicholls a Lowri Evans am wneud hyn dros
y blynyddoedd.
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Calon y côr yw Sioned. A’r brens. A’r geg.
Mae’n ddigyfaddawd. Y mwyaf cymhleth a heriol y gerddoriaeth gore’i gyd. A dim ond y gore’ sy’n dderbyniol
ganddi. I gyrraedd y nod, rhaid ymarfer, adre, yn y car, yn y gwaith, wrth y bwrdd bwyd yn ogystal ag oriau
niferus yn Salem. Weithie drwy siars, gan amlaf trwy waith caled a chefnogaeth disyﬂ safon yw ei nod. Wastad.
Mae’n athro da. Mae rhaglen y côr yn eithriadol o brydferth, llawn cyfansoddiadau rhyngwladol o’r holl gyfnodau
cerddorol sy’n gweddu lleisiau y côr yn berﬀaith bob tro. Brêns a dawn gerddorol Sioned sy’n gyfrifol am hynny.
Mae’n ysbrydoliaeth. Bu’n fraint gwybod a gweld mor agos at ei chalon oedd cyﬂawni camp recordio CD Requiem
Rutter yn y Gymraeg, ennill gwobr côr yr Ŵyl yn Eisteddfod Caerdydd ac ennill baton arweinydd gorau Cymru
yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2009. Falle yr hyn nad yw hi wastad yn sylweddoli yw gymaint mae’r côr yn
ymfalchio yn ei dawn, a’n bod ni gyd yn llawn sylweddodli mor ganiataol ry’n ni’n cymryd ei hymroddiad heb
ddiolch yn ddigonol. Dyma ddechrau ar wneud iawn am hynny.
Wedi dweud hynny, i ﬁ, yr hyn sy’n sbeshal am Sioned yw’r ddawn anhygoel sydd ganddi trwy rym ei pherson
a’i brwdfrydedd i ysbrydoli unigolion ar hyd a lled ein prifddinas a thu hwnt i ymgynnull fel côr boed law, hindda
neu eira i ganu, i gymdeithasu ac mewn sawl achos i garu hyd at briodi. Ac os glywes i reswm da am ganu mewn
côr erioed, wel….
Non Gwilym
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CYSTADLU
Eisteddfodau
Fis Awst 2001, a’r Côr (bach ar y pryd) o Gaerdydd yn mentro am y tro cyntaf i’r Eisteddfod Genedlaethol yn
Ninbych. Teithio mewn convoy i Groesoswallt ar y nos Iau a chael cyrri a chwpl o beints cyn troi am y travelodge.
Côrdydd yn gyntaf ar y llwyfan (fel arfer, gan bod Sioned yn hwyr yn ein cofrestru i gystadlu!) a’n hymgais cyntaf
i ganu un o ddarnau John Rutter, arwr Sioned, yn
mynd yn iawn, a’r Cennin Aur ac O Deﬀro Dant yn
dilyn.
Gyda’r ﬂoedd fawr a’r sgrechian di-baid mi fyddech
chi wedi taeru mai ni oedd y côr buddugol ond ail
y daethom ar ein cynnig cyntaf.
Dathlu fu hanes gweddill y ﬂwyddyn tan cyrraedd
Tŷ Ddewi
Yng ngwynt a glaw mis Awst 2002 yn Nhŷ Ddewi
roedd Côrdydd unwaith eto yn mynd amdani ar y
p’nawn Gwener. Cans ti’n unig sydd yn Sanctaidd,
Cantique de Jean Racine a Mae’r Dydd yn Cilio
oedd y darnau. Ail daeth y côr eto, felly ymlaen at
Meifod yn 2003 i drio cipio’r wobr gan Adlais.

Meifod
Siomedigaeth lem!!!
7 côr yn cystadlu, ac yna Eiﬁon Thomas
yn dechrau traddodi, yn dra haelionus
a chanmoliaethus am Gôrdydd; ond
anghredinedd bur! Canodd y côr dros
amser…o 5 munud!! Och a gwae –
cwympo o 91 march i 51! Diolch i
Côrdydd, cyﬂwynwyd rheolau marcio
teg am y tro cyntaf ers dyddiau Iolo
Morgannwg.
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Casnewydd, 2004
Ar ôl helynt Meifod, roedd yr awch i ennill yn fwy na’r arfer. Doedd yr odds ddim o blaid Côrdydd gan fod
Serendipity yn cystadlu, ond roedd bar ar y maes am y tro cyntaf yn hanes y ‘Steddfod a hynny yn sicr o’n plaid.
Camu ar y llwyfan a’r tenoriaid yn agor yn berﬀaith gyda’r darn gosod Oen ein Duw gan Faure. Sleep, gan Eric
Whitacre a’r Haydn i ddilyn, a phawb yn
dod oddi ar y llwyfan yn hapus iawn
gyda’n perﬀormiad ac yn byw mewn
gobaith.
Wedi sawl peint a photel o win, troi i’r
paﬁliwn am y canlyniad.
Ar ôl gwrando ar y feirniadaeth, roedd
hi’n eithaf amlwg i bawb ei bod hi’n
agos rhwng Côrdydd a Serendipity.
Wrth i’r beirniaid ddatgan eu bod wedi
penderfynu ar sail darn gosod, dwi’n
credu i galonnau pob un o’r aelodau a’r cefnogwyr stopio
am ennyd wrth i’r geiriau …yn fuddugol, Côrdydd… ddod
o enau’r beirniaid. Wel, am sgrechian, bloeddian a dathlu
dros y top, a’r côr yn methu’n lan â chredu ein bod ni wedi
curo Serendipity, côr o gantorion proﬀesiynol!!
Y gwpan yn ein dwylo ni am y tro cyntaf!! Dwi’n credu i
ni yfed y bar yn sych y noson honno. A’r gwpan, wel, mae
honno’n stori arall….

Eryri, 2005
Côrdydd yn ennill am yr eilwaith!

Abertawe,
2006
Yr hatrick!
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Caerdydd a’r Fro, 2008
Ar ôl ennill yr hatrick yn 2006, penderfynodd y côr gymryd saib yn 2007 gyda’r nod o wneud ‘comeback’ ar ein
stepen drws yn 2008.
Mi oedd y cythraul canu wedi cyrraedd
uchafbwynt yn yr wythnose yn arwain at yr
Eisteddfod wrth i ddau gôr lleol, ie Côrdydd
ac CF1 sylweddoli y bydden nhw’n mynd
‘head to head’ am y teitl, Côr Cymysg rhwng
20-45 mewn nifer.
Pythefnos cyn y gystadleuaeth, dyma Sioned
yn penderfynu newid un o’r darnau. Bu’n
gyfnod o ymarfer dyddiol yn yr wythnos cyn
y steddfod, a phawb yn eithaf nerfus yn
agor y gystadlaeuaeth ar y p’nawn Gwener
(er, ddim yn esgus i’r aelodau newydd
lowcio 4 peint cyn mynd ar y llwyfan…heb
enwi neb, Tristan a Myrddin!)
Er gwaetha’r ﬀaith bod Sioned yn sâl ac yn gorfod dal ar stand y copis wrth arwain y côr, roedd hi’n berﬀormiad
gwych.
Ar ôl cwpl o beints yn haul Caerdydd, daeth hi’n amser ar y feirniadaeth. Byddai dod yn ail cystal â dod yn olaf.
Roedd y paﬁliwn yn dawel a phawb ar ﬂaenau’i seddi (yn bennaf er mwyn gallu cuddio’r peints oedd y côr wedi
smyglo i fewn i’r paﬁliwn o dan ein seddi!)
Yn fuddugol… COR (pause, nath deimlo fel am byth)… DYDD… WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Dyma Sioned yn camu i’r llwyfan ac yn ei steil ei hun yn
codi’r gwpan unwaith eto i sgrech a bloedd y côr. Wel, am ddathlu. Ein cartref Y Mochyn yn ein croesawu, cyn
troi at y Cameo a chez Roche. Mae’r llythyr cas
nath y Rochster dderbyn gan ei chymdogion yn
cwyno am rialtwch a sŵn y côr yn dweud
cyfrolau!!
Ar y dydd Sadwrn, daeth hi’n amser cyhoeddi
enillwyr Côr yr Wŷl 2008. Â Sioned adre yn ei
gwely’n sâl (na, dim hangover, ond sâl go
iawn!) fe wnaeth y cwmnie ﬀôn ﬀortiwn y
noson honno, wrth i’r text gael ei basio o un
aelod i’r llall yn datgan mai Côrdydd yw’r côr
gore yn y byd i gyd…wel yng Nghymru!! Camp
a hanner, ac yn ben llanw i’r holl waith caled,
ac yn achos dathlu unwaith eto. Doedd y
siampên ddim yn chwerw ar y noson hon.
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Bala Wa, 2009
Wel, os oeddech chi’n gwrando ar y beirniaid
answyddogol, dim ond un côr alle ennill y gystadlaeuaeth,
sef Cor Llanuwchllyn (doedden nhw ddim yn bias o gwbl!).
Gyda’r gystadleuaeth wedi newid amser i 10pm a’r bar
wedi hen gau roedd y côr yn poeni gefn llwyfan wrth
sipian ein ribena (sori
stiwardiaid
–
gwin
coch!). Yn
lwcus i ni,
buddugoliaeth rhif 5.
S’gwn i beth fydd hanes Blaenau Gwent yn 2010…
Awen Penri

Y Gwpan
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Cystadleuaeth Corau Radio Cymru, 2003
Ebrill 12fed 2003 – rownd derfynol cystadleuaeth Corau Radio Cymru.
Côrdydd i gwrdd â Chôr Caerdydd, Adlais a Chantorion Rhos yn y
ﬀeinal yn Neuadd Dewi Sant. Rhaid oedd ymateb i'r her. Rhoddwyd
recordiad personol o'r gân Atgoﬁon gan Richard Elfyn ar CD i bob
aelod, a chyfarwyddyd pendant ein bod i
wrando arni bob cyﬂe posib a' i dysgu – yn y
gwaith, yn y car, yn y gwely. . . !
Roeddem yn ymwybodol ein bod yn
cystadlu yn erbyn corau proﬁadol a oedd
wedi hen ennill eu plwyf. Felly mentro â meddwl
agored wnaethon ni, gyda Sioned yn rhoi'r pwyslais
ar fwynhau a chanu'n gorau. A dyna a ddigwyddodd
– joio a morio canu am 17 munud ar lwyfan Neuadd
Dewi Sant.
Mae'r gweddill yn hanes. Buddugoliaeth i’r côr. Bellach, a ninnau’n dathlu
deng mlwyddiant Côrdydd, gallwn ymfalchïo’n dawel yn y ﬀaith ein bod yn
ddiarwybod i ni’n hunain wedi sefydlu patrwm y ﬂwyddyn honno a dyfodd yn
gynsail i gystadlaethau a llwyddiannau’r dyfodol. Ie, penwythnos mawr oedd hwnnw yn ôl yn 2003, a'n
`Hatgoﬁon' ninnau, chwedl cân Richard Elfyn, yn rhai melys.
Mari Watkin

Llangollen, 2009

Roedd cystadlu yn ‘Steddfod Llangollen yn dro cynta’ i’r côr. Gyda chôr yr UST o Ynysoedd y Phillipines wedi
methu a chyrraedd oherwydd problemau’n ymwneud a VISAs, roedd cyﬂe i roi ochenaid o ryddhad. Ymarfer
mewn capel yng nghanol y dref ar y prynhawn Gwener a phawb yn edrych ymlaen i berﬀormio. Gyda phawb yn
hapus â’r perﬀormiad – pob nodyn yn ei le yn Rytmus (hyd yn oed y tenoriaid) a Poulenc yn gwenu arna ni o’r
nefoedd yn dilyn diweddglo Vinea Mea Electa, dyma fynd i hafan hapusaf Cordydd - y bar ar y maes!
Gydag ychydig oriau i fynd cyn y dyfarniad, roedd cyﬂe i gael post morem a chymdeithasu â chystadleuwyr o
sawl gwlad. Bu oriau o hwyl cyn gorfod mentro i wrando ar y feirniadaeth.
Marc parchus iawn o 89 a ninnau’n drydydd allan o saith côr – tipyn o
gamp ar ein cynnig cynta’. Aeth y corau gafodd gyntaf ac ail ymlaen i
gystadlu am dlws Côr y Byd ar y nos Sadwrn – prawf teilwng o’n
llwyddiant ninnau fel côr o Gymru.
Penwythnos o gystadlu cyﬀrous ar y naill law ond hefyd o bontio corawl
– yn gerddorol ac yn gymdeithasol. Mae’r dyfyniad isod gan un o
gantorion y côr buddugol o Brifysgol Riverside yn yr Unol Daleithiau
amdanom yn crisialu’n gryno y diwrnod hwnnw yn Llangollen:
‘Those guys looked like they didn’t give a ****, but boy when they opened their mouths, they could sing.
Huw Foulkes
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Cor Cymru
2005
Oedden ni’n meddwl bo ni’n gret ... cystal â wig Llinor!!! Ac yn meddwl y
byddai Nymynymynym yn ennill y dydd i ni!!

2009
Gaethon ni ddim dechre da i’r daith nôl ym mis Tacwedd 2008!! Recordio amser cinio dydd sul, diwrnod ar ôl i
Gymru chware Seland Newydd. Pawb dal yn gaib ac o’dd y stafell recordio yn drewi!!
Ond, gaethon ni lwyddiant, ac i’r semis â ni da’n repertoire newydd oedd yn cynnwys canu’r Rytmus (Abi Titmus)
am y tro cynta!
Ennill oedd hanes y dydd a dathlu ar y
bws nôl i Gaerdydd yn orie mân y bore!
O’dd cyrraedd y ﬀeinal yn waith caled.
Dysgu a pherﬀeithio darne newydd
mewn 4 wythnos, ond rhywsut neu’i
gilydd, fe lwyddon ni! Er na naethom ni
ennill ar y diwrnod, oedd y ﬀaith i
Sioned ennill arweinydd gorau’r
gystadleuaeth yn glod iddi am ei holl
gwaith caled yn note basho, pregethu
ac anfon e-byst cas werth e!
Luned Jones
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CYNGHERDDAU
Teilwng yw’r Oen
Rown i’n eitha balch pan wnaeth Sioned benderfynu ein bod ni’n
mynd i ymarfer a pherﬀormio Teilwng yw’r Oen.
Ar ôl wythnosau o baratoi a dysgu’r darnau, aeth yr ymarfer terfynol
yn dda y noson ﬂaenorol gyda’r band, oedd yn cynnwys y brodyr
Walters ar y trwmped, Geraint Francis ar y dryms, Lêdi Leri ar y ﬄiwt
a Gethin Jones ar y ﬃdil.
Daeth diwrnod y cyngerdd, ac roedd ‘Heno’ eisie recordio eitem
gyda ni, a Heledd Cynwal (yn ei gwisg cyngerdd yn barod!) yn
cyfweld â Sioned cyn i’r noson ddechrau. Siwr o fod y cyfweliad
cyntaf i Sioned wneud ar y teledu oedd yn ymwneud â’r côr, ac
mae’n ddoniol gwylio’r ﬁdeo yna erbyn heddi a chwarae ‘where
are they now?’ gyda’r rhesi o wynebau oedd tu ôl iddi.
Daeth amser y cyngerdd - ond disaster - roedd y mics a’r cables
wedi diﬂannu, felly ges i go ar Siôn Tudur am beidio a sicrhau’r PA
ond tipyn bach yn hwyr nawr, roedd rhaid improvisio. Ffeindion
ni ddau meicroﬀon arall oedd yn eiddo i’r capel, a rhyw hen cables
o dan un o’r pews, a taﬂon ni rhywbeth at ei gilydd (er bod lefel y mics ddim yn
gyfartal, a ﬁ’n coﬁo Mr Guy yn rhoi daggers i ﬁ pan oedd un o’r mics ddim digon uchel iddo. Dim hyd yn oed
cyfrifoldeb ﬁ oedd y PA!)
Gwnaeth Rhodri Llew araith bach ar ddechrau’r cyngerdd ymarfer da i’w yrfa newydd ym myd y teledu, ac fe
gyﬂwynodd e Alun Guy fel ‘y dyn gyda dafad ar ei ben!’
Gwion Huw oedd yn adrodd y darnau rhwng y caneuon yn ei
ﬀordd unigryw ei hun.
Roedd y cyngerdd yn llwyddiant mawr. Roedd unawdau
caboledig iawn gan Dion Davies, Catrin Brookes, Catrin
Richards, ﬁ (gyda Betsan yn gwneud harmoni) a fy hoﬀ
unawd oedd Nia Elin yn canu ‘Mi wn mae mhrynwr i...’ ac
roedd e’n wych.
Ar ôl y perﬀormiad roedd y côr wedi bwcio stafell a bar wrth
ochr gwesty’r Angel ar Westgate Street, felly aethon ni yn
awyddus i dorri’n syched. Roeddwn i ar ‘high’ ar ôl canu
unawd mewn cyngerdd am y tro cynta erioed ac yn awyddus i
ddathlu, hyd yn oed os wnes i lwyddo i arllwys diod dros blows
newydd Catrin Brookes a defnyddio iaith anweddus iawn o
ﬂaen mam Catrin Williams. Parti da!
Sion Lew
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Cyngerdd Casnewydd 2002
Rwy’n coﬁo un o’r ‘gigs’ cynnar nad oedd cweit mor llwyddiannus. Mis Hydref, a chawsom wahoddiad i ganu o
ﬂaen y Gymdeithas Gymraeg. Nid oedd Branwen yn gallu bod yna felly roedd Rob Nicholls wedi dod i’n ‘hachub’
ar y funud ola, ond ro’n ni heb gael un ymarfer gyda Rob, felly wing-it oedd hi ar y noson.
Dechreuodd pethe’n wych wrth i gyﬂwynydd oedrannus y noson gael enw Sioned a’r côr yn hollol anghywir.
Yna, dechreuodd yr artaith go iawn, gyda fersiwn o ‘Ar noson fel hon’ nas clywyd o’r blaen (ac nas clywyd ers
hynny!), wrth i Rob druan fethu sylwi ar y ‘Piu Mosso’ ar yr ail dudalen. Plonciodd ymlaen ar yr hen baby grand
yn ddiarwybod ar hanner-sbîd, heb sôn am anghoﬁo’r repeat, wrth i’r côr ganu ddwywaith mor gyﬂym! Dwi’n
credu i ni orﬀen y darn yr un pryd a’r cyfeilydd yn y pen draw, ond dim heb i aelodau’r rhes gefn, Rhisiart, Heledd
ac Awen fod yn eu dyble yn chwerthin.
Aeth pethe o ddrwg i waeth pan sylwon ni ar rywrai’n gadael hanner ﬀordd trwy un gân. Roeddent siwr o fod
yn mynd i wneud y tê er mwyn paratoi paned wedi’r cyngerdd. Wrth baratoi ar gyfer y gân nesa - siwr o fod
rhywbeth tyner, digyfeiliant, fel ‘Y Cennin Aur’. roeddwn yn sefyll mewn distawrwydd Achos bod y goleuadau
yn rhai sound-sensitive er mwyn arbed ynni, diﬀoddwyd nhw’n sydyn, wrth i ni ddechre canu mewn tywyllwch
bron. Wrth i’r goleuadau ail-gynnau’n araf hanner ﬀordd trwy’r pennill cynta, fe droais i edrych dros fy ysgwydd
i weld Awen a Heledd methu stopio giglo a Rhisiart druan yn gorfod cerdded i gefn y llwyfan i eistedd am ei fod
methu stopio chwerthin. A pharhaodd y chwerthin wedi’r cyngerdd, yn nhafarn weddol newydd y Mochyn Du,
wrth i ni fwynhau peint ac ail-fyw’r diddanwch ar noson arbennig fel hon.
Siôn Lew

Y Meseia
Ym mis Chwefror 2004 daeth cynnig i berﬀormio'r Meseia gyda Cherddorfa Baroc Cymreig. Proﬁad amhrisiadwy.
Ar ôl brysio i gael y nodau yn eu lle, daeth yr amser i'r arweinydd Andrew Wilson Dickson ddod i Gapel Salem i
wrando arnom. Cafodd ei blesio ac wedyn tro un o'r unawdwyr Buddug Verona James oedd hi i ddod i'n gweld.
Gallaf ddatgelu fan hyn fod Côrdydd yn gwneud symudiadau wrth ganu cyn i unrhyw ''Only Men Aloud'' gychwyn
jigio!
Do, yn ystod ''Bachgen a Aned'' , awgrymwyd ein
bod yn symud gan basio doli blastig o un person
i'r llall! Fel gŵyr pawb, nid yw Côrdydd yn hapus
yn symud a chanu yr un pryd! Am ryw reswm
(tybed pam?!) yn ystod y perﬀormiadau
terfynol, canu yn unig a wnaethom. Cafwyd dau
berﬀormiad llwyddianus iawn - un ym
Mhontypridd a'r llall yn y Coed Duon. Wrth i
2009 ddirwyn i'w therfyn cafwyd y cyﬂe
unwaith eto i fod yn rhan o berﬀormiad o'r
Meseia gyda Chôr Bach Abertawe yn Neuadd y
Brangwyn a hynny dan arweiniad cyfaill annwyl
o'r côr, Mr John Hugh Thomas.
Fﬁon Hywel
11

Côrdydd

Dathlu 10 Mlynedd

Verdi
Un sydd yn aros yn y cof yw'r Verdi Requiem yn Neuadd Dewi Sant a'r Brangwyn gyda Cherddorfa a Chorws y
BBC.
Proﬁad anodd, ond pleserus oedd canu gyda nhw – gyda’r Dies Irae a'r Tuba Mirum yn ddau gorws fydd yn aros
yn y cof am amser hir, er roedd y gwaith paratoi hyd at hynny yn faich a dweud y lleiaf.
Deian Benjamin

Cyngerdd yr FA Cup
Roedd y cyngerdd yma’n argoeli’n dda. Dysgu darnau clasurol, a chanu gyda rhai o enwogion y byd, Russell
Watson yn un ohonynt, ym Mharc yr Arfau ar noson braf ym mis Mai.
Treuliom rai wythnose yn dysgu’r darne, ond ni wnaeth dim ein paratoi at yr ymarfer gyda’r gerddorfa a’r corau
eraill y noson cyn y gyngerdd, pan sylweddolom fod y darnau i gyd yn cael eu canu yn yr iaith wreiddiol, a ninne
wedi dysgu popeth yn Saesneg. Wel, am chwerthin a bihaﬁo fel côr hollol amhroﬀesiynol yn gigglo wrth drio
cael ein cegau rownd y geirie Lladin, Almaeneg a Ffrangeg!!
Awen Penri

Rhos-y-gilwen
Ym mis Gorﬀennaf 2003, cawsom wahoddiad i ganu ym mhlasty hyfryd
Rhos-y-gilwen.
Cynhaliwyd y cyngerdd mawreddog mewn marquee a oedd ynghlwm wrth y
plasty. Roedd y llwyfan braidd yn fach i’r côr cyfan - bu bron i ni golli ambell i alto dros yr ochr yn ystod y ‘Gospels’!
Ymlaen â ni wedi’r cyngerdd i’r bar bach ym mhen arall y plasty i wneud yr hyn y mae Côrdydd yn ei wneud orau... sef
yfed a chanu!
Ond fe ddaeth yn amser mynd i’r gwely... wel, i lawr y llyfrgell! Trideg o gyrﬀ meddw, blinedig a drewllyd yn rhannu un
ystafell fowr.
Roedd yr ail ymweliad â Rhos-y-gilwen, rhyw ﬂwyddyn yn ddiweddarach ychydig yn wahanol. Yn dilyn llwyddiant
perﬀormiadau Côrdydd o’r Meseia adeg y Pasg yn 2004, cynhaliwyd cyngerdd ar y cyd â’r tenor Aled Hall a’r soprano
fywiog Buddug Verona James (‘Opera Singer, Actress and Butcher’).
Erbyn hyn mae neuadd gerdd newydd ysblennydd a buom yn ddigon ﬀodus i ganu yno yn 2007 i rannu cyngerdd gyda
Chantorion Teiﬁ. Melys iawn yw’r holl atgoﬁon o hyd o ddyddiau cynnar rhialtwch Rhos-y-gilwen a Chilgerran hoﬀ!
Siân (Jones) Walters
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Karl Jenkins
Roedd prosiect Karl Jenkins yn gyfnod od i ni fel côr. Fi’n siwr fydde nifer ohono ni yn cytuno roedd canu Dies
Irae drosodd a throsodd yn medru bod yn ﬂinedig iawn!!
Rhaid dweud mai’r hyn sy’n aros yn y cof, yw’r fraint o gael canu ar lwyfan ein Tŷ Opera Cenedlaethol gyda
mawrion cerddorol ein cenedl fel Rebecca Evans, Rhidian, a’r dyn ei hun...Karl Jenkins.
OND yr hyn sy’n aros ‘da ﬁ mewn gwirionedd yw:
Ledi Leri yn dwyn fruit pastilles ﬁ yn ystod yr ymarferion, Llinor a Luned yn penderfynu cael potel (neu ddwy o
win) er mwyn helpu gyda’r artaith o sefyll ar ein traed cyhyd, Llinor yn canu’r anthem ar ddiwedd y noson tra
bod y gynulleidfa’n gadael a’r côr i gyd fwy neu lai oddi ar y llwyfan, Llinor (ie Llinor eto) yn estyn oddi ar y rostra
top i weld os alle hi gyﬀwrdd y ddraig fowr arian odd yn hongian y tu ôl i ni, Mwshtachwedd...Karl ac Elis wrth
gwrs, heb anghoﬁo Tutti Tutti’s Gareth Jones.
Siôn Ifan

CYNHYRCHIADAU ‘AMGEN’
Crwtyn Bach y Simne

Prosiect arloesol ond doedd dim wedi ein paratoi ni at y
gwisgoedd Fictorianaidd oedd rhaid eu harddel! Shock,
horror, hunllef!!!

Margaret

Braint ac anrhydedd oedd cael rhannu llwyfan a Margaret
- bedydd tân a centre stage i Osian Bowyer. Y tro cyntaf
a’r tro olaf i ni ganu ABBA.

Noson Lawen

Mae Noson Lawen yn un arall o’r rhaglenni ‘na!! Ond dyw rhaglenni fel Margaret a Noson Lawen ddim yn siwtio
Côrdydd o gwbl, achos dyw Côrdydd a danso a gwenu jyst ddim yn mynd da’i gilydd!

Cân i Gymru

Unwaith eto, pam fod Sioned yn cytuno i’r pethe ma!! Ma canu
backing vocals i rai o
gystadleuwyr Cân i Gymru
bownd o involvo rhywfaint
o ddanso …!!

New Theatre

Llinor, gwin a tamborin –
sdim mwy i’w ddweud.

13

Côrdydd

Dathlu 10 Mlynedd

TEITHIAU
Caeredin, 16 – 18 Chwefror 2001
I ﬁ, dechreuodd y trip yn Tesco Ychwanegol ar Western Avenue yn prynu “rolls” a ham yn barod am y siwrne
tren hir i fyny i’r Alban. Yn fana, bwmpes i mewn i Stuart Munro yn Rhes 14, a wedd hefyd yn paratoi yn drylwyr
am y trip ac os dwy’n coﬁo’n iawn, y penderfyniad mawr wedd, “soft” neu “wholemeal”.
Ymgasglodd pawb yn gynnar ar fore Gwener yng ngorsaf Caerdydd Canolog. Wedd cerbyd cyfan wedi cael ei
fwcio yn arbennig i Côrdydd. Wedd y tren yn llawn cefnogwyr Cymru ac fel rhywbeth allan o hen storiau Max
Boyce pan ddywedodd gyrwr y tren ar yr atseinydd bydde’r tren yn galw nesa yng Nghasnewydd, Pontypwl, Y
Feni, ac wedyn….Caeredin! Fel y gallwch gredu, gyda’r côr yn llai na un mlwydd oed ar y pryd ac wedi larger
neu ddau, canwyd Cennin Aur sawl gwaith rhwng Y Fenni a Chaeredin!
Wrth gyrraedd, rhaid dweud, sai wedi gweld siwd siap ar bobol yn cerdded (neu cael eu cario) oddi ar dren
erioed! Siân Walters – odi hwn yn canu cloch?
Yn anﬀodus dyw’r cof ddim mor glir a wedd arfer a sai’n gallu coﬁo lot o’r amser yng Nghaeredin ei hun. Felly,
dyma “snippets” o’r dydd ei hun:-

• Edrych ar y gem yn y Round House ar waelod Princess Street. Y sgor terfynol gyda’r Alban wedd 28 yr un;
• Canu sawl pedwarawd gyda Sian Walters, Rhys Jones a Sioned James (yr unig dro i ﬁ ei chlywed yn canu!)
mewn sawl tafarn ar hyd y Royal Mile gyda ein ﬀrindiau Vodka a Lime.
• Stuart Munro yn diﬂannu am gwpwl o oriau gyda dwy o’r altos na welwyd byth eto nol yn y cor; a
• Canu tan oriau man y bore gyda’r bobol posh wedd yn aros yn yr Hilton.

Gallai ddisgriﬁo’r siwrne from hell
mewn un brawddeg a dwi’n siwr
fod y proﬁad erchyll yn aros yng
nghof pawb wedd yno – Dion dal
yn feddw yn canu yr holl ﬀordd o
Gaeredin i’r Fenni, Pontypwl,
Casnewydd a Chaerdydd. Mae e’n
lwcus i fod dal yn fyw!
Atgoﬁon gwych ond hazy. Ham
rolls lovely. Rhaid trefnu rhywbeth
yn debyg eto.
Huw Cilgerran
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Barbados
Mai 2003…
Cyngerdd a Chymanfa oedd unig nosweithiau
‘oﬃsial’ y Côr, ond yng ngwir ysbryd Côrdydd
trodd pob ymweliad a phob noson allan yn
gyngerdd ‘impromptu’. Sut fedrwn ni anghoﬁo’r
noson anhygoel honno ar fwrdd y Catamaran,
fodfeddi i ﬀwrdd o’r cyfoeth yn Sandy Lane ac Alan
Shearer yn syllu’n syn arnom? Nac ychwaith y
sesiynau carioci ar eich traed yr anhygoel Rhys ap
William ac Alun ‘Armstrong’ Griﬃths!
Bu’r cyngerdd yn y Frank Collymore Hall, Bridgetown yn lwyddiant mawr wedi i ni’r merched lwyddo i guddio
pob modfedd o groen o’r canol i fyny! Prif atgof y noson yw un o fwynhau ac o wenu wrth ganu’r hyfryd, “Pure
Bird” ac wrth rannu llwyfan ar ddiwedd y cyngerdd â’r Barclaysingers, côr o Barbados i ganu’r enwog(!) Beautiful,
Beautiful Barbados, Gem of the Caribbean Sea ... joio!
Cafwyd sawl Coc y Dydd. Torrodd Siân ei braich. Claddwyd ‘Rhodri’ druan wedi tridiau o’i hambygio a’i gario i
bobman. Daeth Steﬀ, y gŵr a’i dorch yn handi wrth gwcio barbeciw ar y traeth. Meddyliais ar un adeg bod
‘Action Woman’ y côr, Nia Ogof, wedi mynd am byth wrth ei gwylio’n diﬂannu tuag at y gorwel ar gefn jet ski
dyn diarth! A da ni’n lwcus iawn bod Dion dal gyda ni ar ôl iddo ddioddef yr artaith o wacsio ei gefn ar gyfer y
daith; ar ôl i rywun yrru dros ei droed; ar ôl bron a boddi mewn troedfedd o fôr; ar ôl iddo yfed cyﬂenwad cyfan
Barbados o Diet Coke ac eto, onibai amdano fo, fyswn i byth wedi gallu deud mod i wedi cael winc gan Simon
Cowell!
Pigion yn unig ydy’r rhain o’r prif atgoﬁon, mae ‘na lawer mwy.
Ond yn bennaf, cafwyd amser da gan bawb, amser gwych a deud
y gwir. Dwi’n hynod falch cael deud mod i wedi proﬁ hwyl, haul a
haelioni Barbados yng nghwmni Côrdydd.
Ellen (Salisbury) Morris
O.N – Peidiwch byth a
chyﬁeithu’n llythrennol ystyr
‘Mochyn Du’ i’r Barbadians –
anfaddeuol!
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Hong Kong
Trip da corawl . . . dim un cyngerdd!!!!

Côrdydd… yn Nhudraeth - “Wish ewe were here?!!
Wel, mae’n wir bod y côr o Canton wedi trafeilio dipyn dros y 10 mlynedd
diwethaf a dwi wedi cael sawl noson diddorol/hwylus/gaib yn Nhudraeth cartref ysbrydol Côrdydd yn y Wild West!
Am un penwythnos bob haf, mae’r côr yn gwneud y daith o’r ddinas fawr i
arfordir hardd Sir Benfro, yn gadael ‘Y Mochyn’ (ein catre ysbrydol ni yng
Nghaerdydd!) cyn descendo ar Tudraeth a’r Royal Oak a’r Llew Aur! Ni wastad
yn cael gwd laﬀ, rhywbeth i wneud â’r ‘sea air’ siwr o fod a’r jobyn cyntaf,
fel arfer, (ar ôl stopo oﬀ yn Tescos Caerfyrddin am ‘provisions’) ‘di rhoi lan
y pabelloedd. Tasg digon syml fyddwch chi’n meddwl ‘di hwn, mae pabell
Tesco Value i fod cymryd all of 2 funud i rhoi lan a so un Stuart Munro mor
fawr a ‘na chwaith (pabell hynny yw!).
Ond mae ‘da Siôn Ifan pabell a hanner i godi, bron a bod mor fawr â paﬁliwn
pinc y ‘steddfod ei hun. Mae pawb yn sychedig iawn ar ôl rhoi lan tŷ Mistar
Ifan felly, cyn cerdded lan i dre, mae Amanda ‘Mojito’ Rees yn peppo pobl
lan ‘da cheeky cocktail fach.
Ar ôl i bawb ﬀaﬀo rownd ‘da’i pabelloedd nhw (neu in the case o Mrs Awen Penri, setto’r Sky Plus yn y campervan
posh iawn!) ni’n bwrw’r tafarndai. Fel arfer mae Sioned ‘na yn barod - ar y gwin coch - achos mae hi’n gadael yr
holl tent putting up thingy i Gareth! Call iawn os chi’n meddwl am pa mor uchel
yw sodlau Sioned!
Ar ôl cwpwl o ddrincs ni’n symud lan i’r Royal Oak. Mae’r bwyd yn cymryd ache
i ddod ac ar ôl i Owen Saer gael ei fwyd (heb unrywbeth gwyrdd ynddo fe coﬁa,
achos mae’n allergic I UNRYWBETH gwyrdd!) mae’r canu yn dechre.
Ni ddim yn rhy wael yn dechrau oﬀ ‘da - oedd pub version ni o “Ave Eva” yn
eitha impressive all things considered ond cyn bo hir, mae’r nodau’n ﬄat,
mae’r altos yn bloeddio a dim ond yr ail soprano’s sy’n canu o unryw safon
(mae’n wir – ﬀaith, dwi’n ail soprano felly ddylen i wybod!!)
A dyna ni! Unwaith bod yr tafarnau yn cicio ni mas, ni’n nol i’r pabelloedd am
fwy o’r sem! Côrdydd yn Nhudraeth? - Blas ar fyw!
Angharad Roche
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CD JOHN RUTTER
Y Recordio - 2007
Gyda geiriau Cymraeg bendigedig Emyr Davies teithiom lawr yr M4 i
Eglwys yr Holl Saint, Ystumllwynarth i recordio’r Requiem, gyda Huw
Tregelles Williams ar yr organ. Proﬁad newydd i’r côr, a Sioned yn ei
chael hi’n anodd i’n disgyblu ni i ganu yn ein lleisiau mwyaf swynol,
yn enwedig yr Altos!
Pan gyrhaeddodd Elin Manahan Thomas i recordio’i rhannau hi,
dwi’n coﬁo i’r côr fynd yn hollol dawel a phawb wedi’u swyno gan
ei llais hudolus a phur. Roedd hi’n fraint inni ei chael yno, a rhannu’r
un llwyfan â hi.
Er gwaetha’r sefyllian a’r aros, yr ail-ganu a’r ail-diwnio (obo) a
chroesi pob bys a bawd bod Sioned yn hapus gyda’r recordiad, yn ddi-os roedd ﬀrwyth llafur y gwaith caled
werth bob eiliad!
Rai misoedd yn ddiweddarach, yn benllanw yr ymarfer a’r recordio, dyma
lansio’r CD ym mis Hydref, gyda chyngerdd ym Mhenarth, a Radio Cymru
yn recordio’r cyfan i’w ddarlledu wythnos yn ddiweddarach.
A’r CD, wel, llwyddodd y côr i werthu cannoedd o gopïau ac mae e hyd
yn oed ar iTunes.
Awen Penri

Mae canu gyda Chôrdydd bob amser yn ddileit pur. Fel grwp, gewch chi ddim criw o bobl mwy cyfeillgar na
chroesawgar, ac mae wastad gwen ar wyneb pawb, boed mewn sesiwn hir o recordio Rutter; yn cystadlu yn
erbyn corau gorau Cymru dan oleuadau llachar a phoeth (geson nhw gam gyda llaw!); neu'n canu o ﬂaen
camerau teledu yn hwyr mewn i'r nos, yng ngwres canhwyllau. Cantorion cefnogol, gwresog, ac mae'n fraint
cael bod yn rhan o'r criw, hyd yn oed am ddiwrnod.
Beth sydd wastad wedi fy nharo yw pa mor naturiol o gerddorol yw Cordydd. Gallan nhw droi eu talentau at
unryw steil, unrhyw bryd, o Monteverdi i Whitacre, ac o Poulenc i Rutter, ond maen nhw'n rhoi eu
stamp unigryw nhw ar bob darn. Mae gan Sioned lot fawr i wneud a
hynny, wrth gwrs: dyna i chi arweinyddes sydd yn sgleinio personoliaeth
a brwdfrydedd, ac mae ei hegni, ei hymrwymiad a'i dealltwriaeth o'r
darnau yn pefrio trwy'r gerddoriaeth. Mae hi'n ysbrydoledig, ac eto mae'r
amynedd a'r jocs yn ddibendraw!
Artistiaid proﬀesiynol eu safon gewch chi gyda Chôrdydd, ond sydd yn
ymroi o'u hamser a'u hysbryd trwy ddim ond cariad at ganu. 'Na chi beth
yw pinacl perﬀormio, ac rwy'n browd iawn o'm cysylltiad gyda nhw i gyd.
Elin Manahan Thomas
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ATGOFION
Pan sefydlwyd y côr, fy awgrym i am enw oedd Côr Arall Caerdydd (gan mai Côr Caerdydd oedd y prif gôr
Cymraeg yno ar y pryd), ond penderfynwyd na fyddai’r acronym CAC rywsut yn cyﬂeu’r ddelwedd gywir! Ers y
cyfarfod cychwynnol llwyddiannus yn y Cameo (lleoliad perﬀaith oedd yn arwydd o’r hyn oedd i ddod parthed
blaenoriaethau’r côr!), mae’r ddegawd diwethaf wedi bod yn llawn bwrlwm – canu, cymdeithasu, cystadlu, cydfwynhau, cwrw, cyngherddau, colli (ac ennill wrth gwrs!) a lot o bethau eraill yn dechrau ‘da ‘C’ hefyd mae’n
siwr.
Mae nifer yn meddwl bod yn rhaid cael clyweliad i fod yn aelod o Gôrdydd. Ddim o gwbl! Un o’r pethau gorau
am y côr yw ein bod ni’n derbyn pawb. ‘Sdim hyd yn oed raid i chi allu canu (jôc!). Ond rywsut, mae’n gweithio.
‘Rydyn ni’n llwyddo i greu sain sy’n cael ei edmygu gan nifer, ac yn gallu cyﬂwyno repertoire heriol o safon uchel.
Mae hi wedi bod yn fraint bod yn gyfeilyddes i Gôrdydd dros y ddeng mlynedd ddiwethaf. Mae hi’n teimlo fel
‘Groundhog Day’ weithiau, wrth i mi fynd i ‘stafell y Blaenoriaid yn Salem i nôl allwedd y piano (yr un â’r ﬀob
melyn yn y bocs allweddi yn y cwpwrdd pren tywyll, rhag ofn i chi orfod chwlio amdano rywbryd), agor y piano,
a mynd â’r allwedd nôl ar ddiwedd yr ymarfer. Sawl gwaith ydw i wedi gwneud hynny, tybed?
Credwch neu beidio, ‘rydyn ni’n gôr eitha diymhongar (wel, ers ﬃasgo’r ‘ﬀandango’, beth bynnag!), a phob
blwyddyn wrth drampio trwy’r twnnel at lwyfan y Brifwyl, dwi’n dweud wrth Sioned “Dyma ni eto – ŵyn yn
mynd i’r lladdfa…” Ond ‘rydyn ni’n gwneud yn iawn bob tro – ‘rydyn ni’n gôr gwell na ‘rydyn ni’n meddwl ydym
ni! Bob blwyddyn, dwi’n bygwth chwarae tric ar Sioned, trwy gyrraedd Maes y ‘Steddfod gan grio, a ‘mraich
mewn bandej, gan honni na fydda i’n medru chwarae nodyn! Pwy a ŵyr – efallai mai eleni fydd y ﬂwyddyn i ﬁ
fentro arni!
Do, mae degawd cynta’r côr wedi hedfan cyn gyﬂymed
â fersiwn Côrdydd o ‘Dawnsio’r Ffandango’, a dwi’n
mawr obeithio y bydda i, mewn deng mlynedd arall,
yn dal yn cyfeilio i’r côr arbennig hwn. Tybed os fydd
piano’r festri wedi cael ei diwnio erbyn hynny…?
Branwen Gwyn
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Ar y dechrau roedd gwisgo ar gyfer cyngerdd yn hawdd. Du i bawb. Dim ots beth, ‘mond bo fe’n ddu. Weithiau’n
rhy dynn, neu’n dangos gormod o groen (wnaeth rywun gwyno am hynna ar ôl y gyngerdd yn Barbados ), a
weithiau ‘di mynd bach yn llwyd yn y golch, ond wastad yn ddu-ish. Hawdd.
Ma sicr cyswllt rhwng safon y canu a lefel yr ymdrech gyda’n gwisg. Ma ‘na fwy o awydd nawr i edrych yn daclus;
neu oleia awydd i edrych yn wahanol. Pan ddechreuo ni yn ein du i gyd roedd pob côr ar lwyfan yr eisteddfod yn
enfys o grysau-T a blowsys, ond cyn hir roedd pob blincin côr mewn du i gyd. Felly fe welwyd bach o ymdrech o
2004 ymlaen. Honno oedd blwyddyn y sgidie lliw a bu lot o drafod cyn setlo ar y sgidie fel y steil ar gyfer y
‘Steddfod, do lot. Yn anﬀodus ma’r lluniau llwyfan yn dangos nad oedd pwynt o gwbwl …o dan y trwsusau a’r
sgertiau hir fyddai cystel ein bod wedi canu mewn slipers.
Nôl i ddu i gyd ar gyfer 2005, ond tro yma sgertiau i’r merched yn y gred ein bod yn edrych yn fwy proﬀesiynol,
a wir sgertiau neu ﬀrog yw hi wedi bod i’r merched yn amlach na pheidio ers hynny. Ond mi o’n ni’n dal yn edrych
‘run peth â phob côr arall, felly ar ôl cryn drafod (eto), roedd ail hanner ein degawd cyntaf yn gyfnod yr
accessories lliw. Bu rhubanne pinc yn boblogaidd am sbel, gyda phawb yn chwilio am Betsan â’i rowlyn o rhuban
a siswrn cyn sawl cyngerdd. Bu potsian hefyd gydag ategolion pinc a coch a rhuban piws. Da oedd setlo o’r
diwedd ar ﬀug-ﬂodau lliw piws. Wrth gwrs bu cryn drafod cyn penderfynu ar rheiny, a phleidleisio dros ebost ar
luniau wahanol ﬂode cyn aeth Heledd Bebb ati i ordro bob blodyn piws oedd gan siopau Acccessorize ledled y
wlad.
Ie, diolch byth ein bod wedi setlo ar steil ac yn edrych yn smart; ond nawr ma
bob côr arall mewn du gydag accessory neu ﬂodyn lliwgar felly beth nesa i ni?
Sioned ‘Fach’ Lewis

5 Achlysur sy’n goﬁadwy am y rhesymau anghywir!
1. Buom yn mynd i Borthcawl i ddiddanu’r Gymdeithas Gymraeg am sawl
blwyddyn. Un ﬂwyddyn, ‘roeddem yn perﬀormio iddyn nhw ym Mhaﬁliwn
enfawr y dref – neuadd sy’n dal rhyw 650 o bobl. Rhyw 15 ddaeth i’n
gweld, felly ‘roedd yr acwsteg yn eitha gwag, a llais Sioned yn atseinio at
hyd y muriau. Yma hefyd y cafwyd y cyﬂwyniadau hiraf i’r côr, a’r
wybodaeth am Sioned tua 5 mlynedd yn rhy hen!
2. Doeddwn i ddim yn bresennol yn y noson chwedlonnol honno’n hanes y
côr yng Nghasnewydd, pan ddiﬀoddodd y golau yng nghanol y cyngerdd,
ond dwi wedi clywed cymaint amdani fel ‘mod i’n teimlo ‘mod i yno!
Gobeithio y cawn well hwyl yng Ngwent yr haf hwn!
3. Tri gair i roi iâs lawr eich cefn chi aelodau a chyn-aelodau sy’n coﬁo’r digwyddiad hunllefus. Hippodrôm y
Rhâth. Af i ddim i fanylion, rhag difetha’ch noson. I chi sydd â dim clem am be dwi’n sôn, gofynnwch i rywun
oedd yno.
4. Dechreuodd ein cyngerdd ar y cyd â Chôr gwych y Waun Ddyfal mor dda! Yna, gwelais Sioned yn crio, a
meddyliais, “O na, mae’r Waun Ddyfaliaid mor dda, mae ofn arni y byddwn ni’n crap!” Ond na, salwch oedd
wedi taro Miss James, a bu’n rhaid iddi adael ar fyrder. ‘Roedd yr ofn mor glir â chrisial ar wynebau cantorion
Côrdydd, wrth i Owen Saer a Tom Guy gymryd yr awenau (chwarae teg iddyn nhw), ac arwain darnau cymhleth
nad oedden nhw erioed wedi eu harwain o’r blaen. Dwi ddim yn meddwl i ni ganolbwyntio cymaint erioed!
5. Tybed faint ohonoch sy’n coﬁo noson hynod ryfedd yn Salem, pan orfu i ni ganu a phasio Cwpan Weddi
rhyngthom, gan weddïo’n unigol am beth bynnag ‘roedden ni am ddiolch amdano. Dwi’n coﬁo Siôn Lew yn
dweud, yn ei ﬀordd ddi-hafal ei hun: “Diolch Dduw am fwyd a dillad” Noson… ddiddorol!
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Hoﬀ atgoﬁon ‘prowd’ y côr a’r atgoﬁon sydd dal yn hala pobl i chwerthin!
Penwythnos Trefdraeth 200
9. Coﬁo teimlo yn falch iaw
n pan nath Sioned
ofyn i ﬁ gymryd rhan yn y cyn
gerdd a ﬁnne ond wedi ym
uno ers cwpwl o
wythnosau Ond yn fwy na
hynna, dwi'n coﬁo aelodau'r
côr yn neud i ﬁ deimlo
mor gartrefol yn y dathliad
yn y Royal Oak. Dwi’n coﬁo
meddwl – ‘dwi'n siwr
bo ﬁ mynd i neud ﬀrindiau
oes gyda'r bobl 'ma’. Noson
gret!
Lisa Haf

int o’i
Dysgu’r Meseia a chael y fra
yn
st)
ganu (gyda haint ar y fre
arweiniad
Neuadd Brangwyn o dan
John Hugh Thomas.
Myrddin Edwards

John Rutter
ac Eric Whitac
re
yn gwybod p
wy yw Cordyd
d.
Sioned Jame
s

Mae'r côr wedi bod yn gy
frifol am y cyﬂe i ddod i
nabod llwyth o bobl ne
ﬀrindiau oes. Ond yr hy
wydd, a chreu
n sy'n rhoi'r 'buzz' mwya
i ﬁ yng Côrdydd yw'r fom
ymarfer yn Salem, pan ma
ent honno, mewn
e darn newydd, anodd yn
dod ynghyd am y tro cyn
sut allai'r darn swnio ym
ta, a chael cip o
hen rhai wythnosau eto
o ymarfer!
Heledd (Tomos) Bebb
Cystadlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2009
ac
ennill categori y corau
cymysg. Neidio i fyny fel
cangarŵ pan ddaeth y
canlyniad – mae’r dystiolaeth ar ﬁdeo!

Huw Foulkes

yn
Cymryd rhan mewn cyngerdd
ydd a’r
Rhosygilwen - O'n i'n eitha new
gwybod
unig cân o'r repertoire o'n i'n
. Pan
ter
Rut
n
oedd 'Pie Iesu' gan Joh
so"
bec
a
wedes i hwn i Sioned, "Paid
wrth
wedodd hi - "jyst sight readio
".
ﬀeil rhywun arall - you'll be ﬁne

un o'r sopranos
dio bugger all achos odd dim
OND, o'n i ddim gallu sight rea
y o'n i'n edrych fel
gyd yn gwybod y caneuon fell
oedd yn agos i ﬁ 'da ﬀeil - o nhw
ed o’r blaen!
riau i ganeuon o'n i byth 'di clyw
gei
'r
sso
gue
trio
yn
aur
yn
pysgod
aeth hi esbonio yn
cloi ac, ar ôl y gân gyntaf, wn
gon
ddi
yn
i
sylw
ned
Sio
h
Wnaet
wneud sharp exit!
pam yn union oedd rhaid i mi
neis iawn i ﬁ a'r gynulleidafa,
gwbod - ges i
Y Pie Iesu, yr unig gân o’n i’n
fola
gân
y
am
n
yfa
llw
i'r
Pan des i nôl
to a standing
i gyd - the closest will ever get
massive clap wrth y gynulleidfa
d e'n eitha ﬀyni!!!
RW ond nawr, edrych nôl - oed
ovation! Ar y pryd o'n i'n MA
Angharad Roche

Atgof sy’n neud i ﬁ chwert
hin a prowdrwydd r’un
pryd, Sioned yn dawnsio
tra’n derbyn y gwpan yn
y
Steddfod – tearjerker me
wn mwy nag un ﬀordd!
Ond
i fod yn onest, ma bron po
peth sy’n ymwneud â’r co
r
yn gneud i ﬁ chwerthin!
Steﬀan Watkins

ds ar ei ddiwrnod diwetha' yn
Coﬁo Iwan Walters yn ﬀono Evershe
yn sâl dim ond i gael ei ddangos
gweithio iddynt yn dweud ei fod
ar y teledu yn canu yn
fyw ar S4C yn hwyrach
yn y dydd yn
Eisteddfod Dinbych
2001.
Cilgerran
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Y 5 UCHA
Fans
1.
2.
3.
4.
5.

Penri a Carol, a Nest
Pyndits y Bala
Huw Eic
Walters
Gwyn Jones & Radio Rod

Socials
1.
2.
3.
4.
5.

Llangollen
Eisteddfod Casnewydd
Tydrath
Bob nos Iau yn y Pig
Bourbon St!!

Siomedigaethau Lems
1.
2.
3.
4.
5.

Dawnsio’r Ffandango
Meifod
Symud Cystadleuaeth Steddfod i’r nos
Heledd a Ian yn symud i Landeilo
Bod Llinor heb
gadw’r wig

A for Eﬀort
Taclus
1.
2.
3.
4.
5.

Ledi Leri
Sion Lew
Mari Grug
Catrin Williams
Tom Guy

Incidents Barbados
1.
2.
3.
4.
5.

Dion yn boddi
Dion yn cael ei rhedeg drosto
Dion yn cael mosgito bites extravaganza
Dion yn cwrdd a Simon Cowell
Sian yn torri braich

Buﬀets Côrdydd Munro

1. Buﬀet ar ôl y cyngerdd yng Nghasnewydd
2. Buﬀet yn y Soiree bythgoﬁadwy yn yr Hipodrom yn y
Rhath
3. Buﬀet yn yr Eglwys yn Llandeilo – safonol
4. Portions braidd yn siomedig yn y Porth, Llandysul
5. Buﬀet John Hugh Thomas a Jackie ar ôl
Porthcawl

Musos
1.
2.
3.
4.
5.

Munro
Cilgerran
Bethan Hughes-Gage
Nia Ogof
Luned

Y Priodasau
a’r Carwriaethau

1. Bethan Griﬃths ac Owain Tal
2. Bethan ‘Beti’ Williams ac Alan
‘Edi’ Edwards
3. Gwenno ac Ian
4. Awen ‘AP’ Penri a Gareth
Skelding
5. Gwenan a Cilgerran
6. Rhiannon a Llion

‘SIONEDISMS’
1.
2.
3.
4.
5.
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Fi’n troi arna ﬁ’n hunan
Chi’n troi arna’ i
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CRONICLO’R DDEGAWD AC YMLAEN
I’R DDEGAWD NESAF
Mae’n anodd iawn meddwl am fywyd, am fod, ac am fwynhau – heb aelodau Côrdydd. Mae’n anodd os nad
amhosib meddwl, namyn degawd yn ôl, mai prin oedd y grŵp ifanc yma o gantorion brwdfrydig, yn adnabod ei
gilydd. Erbyn hyn, mae’r côr wedi magu ac esgor ar sawl perthynas, priodas, plentyn ac mae wedi creu grŵp
tynn o ﬀrindiau bore oes.
Heb os, dyma’r ﬀactor ‘rydw i fwya’ balch ohono. Bwriad gwreiddiol y côr oedd creu cyﬂeoedd cymdeithasol
trwy gyfrwng cerddoriaeth a’r Gymraeg yn y ddinas. Doedd ddim un ohonom ni yn sicr beth oedden ni’n ei
wneud mwen gwirionedd – byrfyfyrio gan fwyaf! Ond mae’r hyn sydd wedi’i feithrin o fewn muriau festri Capel
Salem, wedi datblygu i fod yn sefydliad y gallwn ni i gyd ymfalchio ynddo.
Gallai feddwl am sawl uchafbwynt yn ystod ein bodolaeth, ond mae un wastad yn neidio yn ôl i’r cof, sef ein
Eisteddfod Genedlaethol cyntaf. Roeddwn i wedi arsylwi ar Gôr Eiﬁonydd gydag edmygedd ers blynyddoedd –
nhw oedd y “big guns” i faeddu yn y gystadleuaeth côr cymysg. Anghoﬁai fyth pan ddaeth y cyhoeddiad ein
bod ni wedi ennill yr ail wobr, a hynny allan o rhyw ddeg côr! NI? Côr bach di-nod a newydd?! Wel, dyma hwb a
dyma sylfaen am fynd ati go iawn gyda hyder o hynny ymlaen.
Roedd cynhyrchu’r cryno ddisg yn uchafbwynt personol – prosiect fyddai’n falch iawn ohono am byth. A phetai
rhywun wedi dweud wrthai bymtheng mlynedd yn ôl, fod John Rutter nawr yn gwybod pwy ydw i, heb son am
y côr dwi’n ei arwain….wel……..!
Ac mae’r deunaw mis dwetha wedi proﬁ i fod yn dipyn o gyfnod i ni hefyd – Côr yr Ŵyl, Côr Cymru, Llangollen…
mae gwen yn lledu ar draws fy wyneb gyda balchder wrth hel atgoﬁon.
Ond mae digon wedi son am y gorﬀennol yn y llyfryn hwn. Beth am y dyfodol? Mae 2010 yn ﬂwyddyn
hanesyddol, bwysig a nodedig i Gôrdydd – carreg ﬁlltir go iawn. Mi fydd y cryno ddisg nesaf yn cael ei recordio
yn y misoedd i ddod, sef detholiad o gerddoriaeth sy’n crisialu ein degawd ni, gyda chyngerdd mawreddog i
ddathlu. Mi fyddwn ni’n codi pac a chodi stwr yn Nantes am benwythnos o joio a chanu, a phenllanw y ddegawd
i mi, fydd cynnal gweithdy a chyngerdd gydag un o gyfansodddwyr ac arweinyddion mwyaf toreithiog, nid
Cymru, na Phrydain, ond y BYD, Eric Whitacre. Pwy feddylie’ fod hyn yn bosib – breuddwyd, rhith, dychymyg,
ﬀantasti, ie – ond realiti!? Mae’n dweud lot am ddyfalbarhad a llwyddiant aelodau Cordydd fod Whitacre ei hun
wedi ein crybwyll a chynnwys linc i’n gwefan, yn ei ﬂog ar y we. Wnaiﬀ rhywun fy mhinsho plis?!?!
Mae bob nos Iau wedi troi yn sanctaidd erbyn hyn – rhigol sanctaidd! Pan ddaw noson lle nad oes côr am ba
bynnag rheswm, ma’ hi’n deimlad rhyfedd os nad gwag. Allai felly ddim a dychmygu sut fyddai bywyd bellach,
heb y rhigol corawl hwn.
Petai raid i mi ddefnyddio geiriau neu brawddegau penodol i grynhoi Côrdydd – dyma ddetholiad i’r rhai ohonoch
“in the know”:
Cennin Aur; Altos – Come oooon!; brwdfrydig; gweithgar; hwyr; Stuart Burrows; Cilgerran; Lew-Lew; Saer-ws;
Dylan The Hammond; Sopranos angylaidd; The Roche; Dewi Wewi; Bran-The-Wen; “wing-a-di-wing-wing”;
gwylaidd; Mochyn Du; perfect pitch Llyr-ws; Ogof; wig Brian May ap G; www.celticruth.com; Pure Bird; Ave Eva.
Dwi ddim yn rhoi compliment yn aml i’r côr, fel mae’r aelodau yn gwybod yn iawn. Ar drothwy ein
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dengmlwyddiant, efallai ei bod hi’n weddus, os nad yn hanfodol i mi ganu eu clodydd, a hynny am unwaith yn
unig! Co ni oﬀ te….Diolch i chi aelodau hen a newydd, am wireddu breuddwyd i mi. Diolch i chi am wireddu y
sain dwi wedi deisyfu o’r cychwyn cyntaf – rydyn ni wedi llwyddo i gynnal sain allwn ni i gyd i ymhyfrydu ynddo
– mae hyn YN eich cynnwys chi, Altos – wir. Diolch i chi am ymdopi gyda fy ﬀyrdd….unigryw. Ar ddechre’
blwyddyn newydd, dwi’n addo bod yn fwy trefnus, os y’ch chi’n addo troi lan i bob ymarfer a chyngerdd! Diolch
i chi am greu sefydliad sy’n groesawgar i aelodau newydd. Diolch i chi am wrando arnai pan dwi’n siarad wast.
Diolch i chi am fedru dysgu darnau anodd iawn fel Rytmus, mewn dim o amser, ond am ryw reswm, y’ch chi’n
stryglo yn ofnadwy i ddysgu darnau pedwar llais, homoﬀonig, emynaidd? www.confused.com.... Diolch am eich
ymroddiad tragwyddol, ond yn bennaf, diolch am greu cymdeithas o bobol hyfryd, gymwynasgar, weithgar,
agos….a dwl. “Syrcas o gôr” medd Huw Foulkes….!
Dwi’n teimlo anrhydedd a balchder mawr o gael llywio’r llong a elwir Côrdydd – y’n ni wedi hwylio moroedd
cythryblus ar adegau, ond mae’r moroedd yn llyfn a gwastad ar y cyfan, a’r Criw a’r Capten yn cyd-weithio yn
eﬀeithiol, gyda gwen a brwdfrydedd parhaus. Hir oes i Gordydd: hir y parhaed yr hwyl, yr
aﬁaith, y gymdogaeth a’r gerddoriaeth, ac yn bennaf, i ddyfynnu ein mantra answyddogol
– gyda’n gilydd, awn ymlaen i’r ddegawd nesaf gyda “blas ar fyw”.
Sioned James
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DIOLCHIADAU
Heb drio swnio’n gawslyd o gwbl, braint ac anrhydedd yw cael y cyﬂe i roi pwt at ei gilydd fel Cadeirydd Côrdydd ar ei
dathliad yn ddeg oed.
Hanfod côr yw rhannu cyfrifoldeb fel bod pawb yn gwneud eu shâr, a bod yr ymdrech gyfunol honno yn creu harmoni…
gwefreiddiol. Ffrwyth cydweithio, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng y carfannau lle mae angen cefnogi’n dawel
weithiau, bod yn geﬀyl blaen dro arall.
Ond yn y wings mae sawl un wedi helpu i rannu’r faich, i roi chwistrelliad o hyder ac wedi bod yno i leddfu ambell i loes.
Bron na ddylwn ni ofyn i Orange noddi ein cinio dathlu gymaint i’r cyngor a’r gefnogaeth fod yn ran annatod o’n datblygiad
a’n llwyddiant o un ﬂwyddyn i’r nesa. Cadarnhau dewis neu ddehongliad cerddorol, weithiau i ddeall rhwystredigaeth arwain
côr, weithiau i ofyn am glustiau eraill i wrando, neu ysgwydd i grio – i John Hugh Thomas, Islwyn Evans ac Alun Guy, mae ein
diolch yn fawr.
A bob tro ry’n ni’n camu ar lwyfan, oddi ar fws neu i mewn i’r Mochyn Du mae’r triawd ﬀyddlon sydd wedi cefnogi bob un
cam wedi bod yn gefn ac yn galondid mawr i ni – camwch ymlaen Huw Eic (Llywydd Anrhydeddus), Gareth Huws (noddwr
a torrwr syched penigamp) a Penri (independent productions).
Does dim amheuaeth fod Sioned yn hoﬃ dewis darnau anodd, anghyfarwydd ac unigryw i’r côr, ac wrth reswm, prin iawn
yw’r rhai Cymraeg dyw Islwyn ddim wedi eu perﬀormio. Enter Emyr – Geniws Geiriau. Fel mae pob sylwebydd teledu, radio
neu gyﬂwynydd mewn cyngerdd yn nodi, mae ei drosiadau mor farddonol a’r gwaith gwreiddiol ei hun ac yn aml yn neud
fwy o synnwyr. Ar ôl i Emyr drin a thrafod y geiriau a’r gerddoriaeth daw darnau yn fyw i ni fel côr. Mae’n trosi mwy na
geiriau a ninnau a’r darn ei hun ar ein hennill - ‘gained in translation’ yw’r stori i ni.
Diolch hefyd i bawb yn Salem am roi cartref i ni ers y cychwyn cyntaf. Mae’r muriau yn dod yn gyfarwydd iawn tra ein bod
yn paratoi’n drylwyr at gyngerdd neu gystadleuaeth arbennig a chysondeb yr ymarferion yn cynyddu. Mae rhwyddineb
trefnu a gohirio ac aildrefnu amser a dyddiad ymarfer yn help mawr pan fo panic yn teyrnasu ac angen cyn gymaint o amser
a phosib cyn y diwrnod mawr. Gyda cartref o’r fath yn gynsail gref a dibynadwy i ni, daw gweddill y gwaith adeiladu yn haws.
Mae canu gyda Côrdydd fel cwympo mewn cariad. Ar ôl ymuno daw’r cyﬀro cynnar, y cipolwg sydyn arni hi, arno fe, y
cwestiynu – ydw i’n ddigon da? ydw i’n trio’n rhy galed? Yna, daw cyfnod o hyder melys, wrth ddod yn gyfarwydd â’r darnau,
pwy sy’n canu pryd, yn gwybod be i ddisgwyl, a digon o broﬁadau newydd a chyﬀrous ar y gorwel a pawb dal i wenu. Wedyn,
mae’n straen. Ymarferion ddwywaith yr wythnos, blinder, diﬀyg amynedd, pethe gwell i ‘neud, pobl newydd i weld. Cael
row yn aml ar ebost, cymryd pethe’n ganiatol. Ac yna, drwy’r diﬂastod (byrhoedlog) daw diwrnod (o bosib yn wythnos
gynta mis Awst) i godi gwen a gwydryn, yn cynhesu’r galon a phabell ac yn ein atgoﬀa bod mwy i Gôrdydd na chanu.
Yn olaf felly, diolch i bawb sydd wedi canu, cyfeilio, cefnogi, cymeradwyo a chynghori Côrdydd ar hyd y ddeng mlynedd.
Taith hir, hanesyddol ac, heb os, hwylus. Diolch.
Luned Jones, Cadeirydd cyfredol y côr
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Alwyn Humphreys

Ennill yn Eisteddfod Casnewydd, 2004. Fy eisteddfod gyntaf gyda
Côrdydd, côr o amaturiaid, yn athrawon, syrfewyr, cyfreithwyr a
sêr teledu yn erbyn côr proﬀesiynol Tim Rhys Evans.
,
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Deian Benjamin
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Catrin Finch ac El
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Nia Thomas
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ol 2009 yn
y Bala.
Annes Wyn

Sioned yn cael gwobr arweinydd y ‘tournament’
yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2009.
Stuart Munro
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Casnewydd 2004 gan ein rhoi
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Catrin Llewelyn a Betsan
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Recordio’r CD ac yn
enwedig
y cyngerdd lawnsio gy
dag Elin
Manahan Thomas!
Hanna Jones

Un o'r ymarf
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yn
g
Nghapel Sale
m pan wnae
th In
Memorium
'ﬁnally glico
'.
Mari Grug

Mwy o atgoﬁon i gloi...
Sioned yn mynd lan i ôl y wobr
yn Eisteddfod Genedlaethol y
Bala 2009 rôl yfed potel o win
coch! Fel aelod newydd o'r
côr, o ni'n eistedd fan na'n
wondro.. 'is this the norm....?
Hefyd... anodd peidio son am sesh Llangollen - son
am initiation i Gôrdydd. Sai 'di bod mor sâl a na erioed ar ôl noson ar y
cwrw.....! Moral of the story - peidio gadael nyttyrs Côrdydd arwain ﬁ
ar gyfeiliorn fel 'na fyth eto a sylweddoli bod hi mynd i gymryd sawl
blwyddyn i ﬁ ddal lan gyda 'pace' yfwyr Côrdydd.
Lisa Haf
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Myrddin

babell
Sioned a ﬁ'n taﬂu ein gwin a thasgu o
er
y BBC ar hyd faes Eisteddfod Casnewydd
ad
mwyn cyrraedd y paﬁliwn i gael y canlyni
gyda llai nag eiliad i sbario cyn i Sioned
ddringo'r llwyfan i godi'r gwpan. Megis
ebolion.
Betsan

Criw yn ’Steddfod Bala
tu ôl i’r llwyfan yn med
dwi ac yn
cwato poteli o’r Stiwar
ds! Yn diawlo popeth lef
t, right and
centre! Heb sôn am y ca
nu yn y White Lion yn hw
yrach! Joio!
Elis

