
CERDDORFA GENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU - Clyweliadau 2016/17 
  
CLYWELIADAU: Yn ystod y clyweliad, gofynnir i chi chwarae dau ddarn cyferbyniol o’ch dewis eich hun (yn 
ddigyfeiliant), detholiad o raddfeydd ac arpeggi, darllen ar yr olwg gyntaf a dyfyniadau cerddorfaol (y byddant yn 
cael eu hanfon atoch cyn eich clyweliad). Gofynnir i ymgeiswyr sydd hefyd yn canu ail offeryn (e.e. picolo/côr arglais) 
baratoi darn byr yn ogystal â rhai ar gyfer eich prif offeryn a gofynnir i chi chwarae darn byr o ddarllen ar yr olwg 
gyntaf. 
 
Am awgrymiadau defnyddiol ar sut i baratoi at eich clyweliad, ewch i dudalen y gerddorfa ar ein gwefan 
(www.nyaw.co.uk) 
  

CANOLFANNAU CLYWELIAD: Bydd clyweliadau'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Gogledd Cymru yn 
ystod Ionawr 2017. Seiliwyd y lleoliadau ar wasgariad daearyddol nodweddiadol yr ymgeiswyr ac mae'n bosibl y 
bydd y rhain yn newid os bydd llai na 12 ymgeisydd i bob lleoliad. Yn yr un modd, mae'n bosibl y byddwn yn 
ychwanegu dyddiad/lleoliad arall os oes digon o alw. 
 

Dylech nodi ar y ffurflen gais pa ddydiadd/ganolfan yr hoffech ei mynychu. Byddwn yn cysylltu â chi er mwyn 
cadarnhau eich clyweliad erbyn diwedd mis Tachwedd. 
  
Dyddiadau a lleoliadau arfaethedig: 

Date Venue Instruments 
7 Ionawr CBAC, Caerdydd Llinynnau Uchaf, Chwythbrennau a Pres tbc 
8 Ionawr CBAC, Caerdydd Llinynnau i gyd, Chwythbrennau, Cyrn a Thelynau tbc 
15 Ionawr Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth, 

Caerfyrddin  
Pob offeryn (nid offerynnau taro) 

22 January Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele Pob offeryn (nid offerynnau taro) 
22 Ionawr WJEC, Cardiff Offerynnau taro yn unig 

 
FFI CLYWELIAD: Fe fydd ffi ni ellir ei had-dalu o £20 fesul clyweliad 
 

Nodwch: Bydd eich slot clyweliad yn parhau i fod dros dro hyd nes y derbynnir eich taliad. Dylai sieciau fod yn 
daladwy i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a'i anfon at y cyfeiriad canlynol: Cerddorfa Genedlaethol 
Ieuenctid Cymru, CBAC, 245 Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX 
 
Os byddai'n well gennych i dalu drwy drosglwyddiad banc electronig, cysylltwch â'r swyddfa ar 02920 265 060 neu 
nyaw@nyaw.co.uk  

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 11 TACHWEDD 2016 
 

Telerau ac Amodau'r Clyweliad 
Derbynnir ymgeiswyr i’w clyweld ar gymeradwyaeth Pennaeth Gwasanaeth Cerdd eu sir (neu ei g/chynrychiolydd neu gywerth) 
a disgwylir iddynt gefnogi gweithgaredd cerddorol yn yr ysgol/coleg ac ar lefel sirol. Os nad oes gweithgaredd sirol, gall y 
Pennaeth Adran yn yr ysgol neu goleg gefnogi ceisiadau i ddechrau. 
 
Byddwn yn cysylltu â Phennaeth Cerdd eich Sir i awdurdodi’r cais. Ni fydd ceisiadau sydd heb eu hawdurdodi’n cael eu hystyried. 
 

PRESWYLIAD HAF A THAITH GYNGERDD CGIC 2017: 
Rydym yn y broses o gwblhau'r manylion ar gyfer CGIC 2017 a byddwn mewn sefyllfa i gadarnhau trefniadau cyn y 
clyweliadau ym mis Ionawr. 
 
DYDDIADAU ARFAETHEDIG: 23 Gorffennaf – 5 Awst 2017 tbc 
COST:             £534 (ffi o £504 + £30 social/welfare fund) tbc 

 
 

CYMORTH ARIANNOL: Rydym yn awyddus i sicrhau na fydd unrhyw un yn cael ei atal rhag gwneud cais am y CGIC 
am resymau ariannol. Mae bwrsariaethau ar gael wedi’u noddi gan y Neil and Mary Ellen 
Webber Bursary Fund a gan Gyfeillion CGIC.  Os ydych yn dymuno gwneud cais am fwrsari, 
cysylltwch â swyddfa CCIC am ffurflen gais. Bydd pob cais am gymorth ariannol yn cael ei 
drin yn gwbl gyfrinachol. 

http://www.nyaw.co.uk/
mailto:nyaw@nyaw.co.uk

