
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Clyweliadau cerddoriaeth 2018  
  
Yn 2018, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn bwriadu cynnal clyweliadau 
cerddoriaeth ar gyfer y Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol, y Côr, Gerddorfa a’r Gerddorfa Chwyth ar 
yr un penwythnos ac yn yr un lleoliadau.  
  
Bydd cerddorion sydd yn dymuno gwneud cais i fwy nag un ensemble yn yr un grŵp offerynnol 
(Chwyth, Pres, Taro) mond yn gorfod mynychu un clyweliad yn unig.  
  
CANOLFANNAU CLYWELIADAU A GYNIGIR: Bydd y clyweliadau yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd, 
Gogledd Cymru a Chaerfyrddin yn ystod fis Ionawr 2018.  
  
Mae’r lleoliadau yn seiliedig ar ledaeniad daearyddol nodweddiadol ymgeiswyr ac maent yn destun 
newid os oes llai na 12 ymgeisydd fesul lleoliad. Yn yr un modd, gellir trefnu dyddiad neu leoliad 
ychwanegol os oes digon o alw.  
  
Fe ddylech nodi ar y ffurflen gais pa ganolfan/dyddiad yr hoffech fynychu. Byddwn yn cysylltu â chi 
ar ddechrau fis Rhagfyr i gadarnhau eich clyweliad.  
  
DYDDIADAU A LLEOLIADAU A GYNIGIR:  
Dyddiad  Lleoliad  Clyweliadau  
Ionawr 6 & 7  Caerdydd – (lleoliad i’w gadarnhau)  Offerynnau yn unig. 

Dim clyweliadau corawl.  
Ionawr 13 & 14  Caerfyrddin-

 Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth 
(i’w gadarnhau)  

Offerynnau a chlyweliadau corawl.  

Ionawr 20 & 21  Gogledd Cymru – Ysgol Uwchradd y Rhyl 
(i’w gadarnhau)  

Offerynnau a chlyweliadau corawl.  

Ionawr 27 & 
28   

Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)  Clyweliadau corawl yn unig.  

  
FFI’R CLYWELIAD: Bydd tâl o £20 fesul clyweliad. NI ellir ei ad-dalu.  Bydd eich slot clyweliad yn 
parhau dros dro nes bydd y taliad yn cael ei dderbyn.  
  
D.S.- Bydd y bobl ifanc sydd yn cael clyweliad yn yr un grŵp offerynnol ar gyfer mwy nag un 
ensemble yn talu unwaith yn unig oherwydd dim ond un clyweliad fydd.   
  
MANYLION TALU: Os hoffech dalu drwy drosglwyddiad banc electronig, defnyddiwch y manylion 
banc canlynol:   

Enw’r Cyfrif: National Youth Arts Wales  
Rhif y Cyfrif: 65820791  
Cod didoli: 08-92-99  
Cyfeirnod: Defnyddiwch eich enw a’ch offeryn/llais er enghraifft TOMJONESLLAIS  

  
Os hoffech dalu â siec, dylid ei wneud yn daladwy i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a’i 
ddanfon i’r cyfeiriad yma: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Canolfan y Mileniwm, Bae 
Caerdydd, CF10 5AL.  
  
Rhowch enw ac offeryn/llais yr ymgeisydd ar gefn y siec.  
  



D.S.- Rydym yn awyddus i sicrhau na chaiff neb ei atal rhag gwneud cais am Ensembles CCIC am 
resymau ariannol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â'r ffi, cysylltwch â 
swyddfa CCIC cyn gynted â phosib.  

DYDDIAD CAU: 17 TACHWEDD 2017 

Meini prawf y clyweliad. 
• Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng
Nghymru. 
• Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad
gradd 8 erbyn y clyweliad. 
• Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan
yng nghyrsiau 2018 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2018. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r 
ensembles offerynnol (Pres, Y Gerddorfa a Chwyth) 
lle  dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC.  
• Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgare
ddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr y
sgol, coleg a Sir.   

CLYWELIADAU OFFERYNNOL:  Yn ystod y clyweliad, byddwn ni’n gofyn i chi chwarae dau ddarn 
cyferbyniol o’ch dewis chi (yn ddi-gyfeiliant), detholiad o raddfeydd ac arpeggios, yn ogystal â 
chwarae ar yr olwg gyntaf a darnau cerddorfaol wedi'u paratoi o flaenllaw (a ddanfonir atoch cyn 
eich clyweliad). Gofynnir i’r rhai sydd yn chwarae ail offeryn (e.e. piccolo neu gôr anglais) baratoi 
darn byr yn ogystal â’r un ar gyfer y prif offeryn ac fe ofynnir i chi chwarae darn byr ar yr olwg 
gyntaf.  

CLYWELIADAU CORAWL: Yn ystod y clyweliad, fe ofynnir i chi ganu un 
darn o’ch dewis eich hun (gyda neu heb gyfeiliant), ymarferion llais i bennu eich amrediad lleisiol a c
hanu darnau ar yr olwg gyntaf. Bydd cyfeilydd yn cael ei ddarparu. 

Am gyngor defnyddiol i’ch helpu i baratoi ar gyfer y clyweliad, ewch i dudalennau’r ensemble ar ein g
wefan (www.nyaw.co.uk).  

Band Pres  
Dyddiad: Gorffennaf 22ain – 29ain 2018 i’w gadarnhau  
Lleoliad: Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin i’w gadarnhau 
Cost: £294 + £21 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £315)  
Arweinydd: I’w gadarnhau  

Côr  
Dyddiad: Gorffennaf 25ain – Awst 5ed 2018 i’w gadarnhau 
Lleoliad: Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llambed.  
Cost: £420 + £30 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £450)  
Arweinydd: I’w gadarnhau  

Cerddorfa  
Dyddiad: Gorffennaf 23ain – Awst 5ed 2018 i’w gadarnhau 
Lleoliad: Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llambed.  
Cost: £504 + £18 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £540)  



Arweinydd: I’w gadarnhau  
  
Cerddorfa Chwyth  
Dyddiad: Awst 27ain– Medi 1 af  2018 i’w gadarnhau  
Lleoliad: Ysgol Moreton Hall, y Waun.  
Cost: £252 + £18  Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £260)  
Arweinydd: I’w gadarnhau  
  
CYMORTH ARIANNOL: Rydym yn awyddus i sicrhau na chaiff neb ei atal rhag gwneud cais am 
Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os hoffech wneud cais am fwrsari, cysylltwch â swyddfa 
CCIC (029 2063 6466 neu nyaw@nyaw.org.uk) i dderbyn ffurflen gais. 
Bydd holl geisiadau am gymorth ariannol yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.  
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