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FFURFLEN ARCHEBU 

TOCYNNAU YMLAEN LLAW TRWY’R 
POST 
 

Erbyn hyn, Gŵyl Gregynog yw gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru, ond roedd Gŵyl Gerdd Castell Harlech, a sefydlwyd ym 1867 

yn rhagflaenydd pwysig; fe’i cynhaliwyd yn yr awyr agored o fewn muriau’r Castell.  Gan ddefnyddio gwaith ymchwil dros gyfnod 

o 20 mlynedd, ffantasi yw Gŵyl Gregynog 2017: Pasiantri a seilir ar ddyddiau haf godidog pan fyddai cymuned hynod greadigol 

o gerddorion, artistiaid, ffotograffwyr, llenorion a dawnswyr oedd yn enwog ar lwyfan rhyngwladol yn treulio’r haf yn Harlech, yng 

nghwmni miloedd fyddai’n heidio i’r dref ar y trên bob dydd. 

 

Gwaith cyfansoddwyr Harlech yw sail holl gyngherddau’r Ŵyl eleni: cerddoriaeth Werin Gymreig, y Mabinogi a thirweddau 

Gwynedd a Meirionnydd oedd ysbrydoliaeth gweithiau cerddorol Granville Bantock, Josef Holbrooke a Cyril Scott. Byddwn 

hefyd yn cynnwys cynhyrchiad Arnold Dolmetsch o lawysgrif ddirgel Robert ap Huw o gerddoriaeth Gymreig ganoloesol i’r 

delyn, alawon gwerin Ynysoedd Heledd a drawsgrifiwyd a threfnwyd gan Marjory Kennedy-Fraser, a’r rholiau pianola a dorrwyd 

gan Alvin Langdon Coburn, ffotograffydd arloesol; a bydd rhaglen helaeth o gyflwyniadau ac arddangosiadau, cynhyrchiad 

dawns a gomisiynwyd a seilir ar waith ysbrydol Margaret Morris, ynghyd â ffilmiau archif a digwyddiadau estyn allan cymunedol. 

 

Cynhelir yr Ŵyl rhwng 16 Mehefin a 2 Gorffennaf 2017 ac yn wahanol i’r arfer, ond yn hollol briodol, bydd rhaglen y penwythnos 
hir olaf yn Harlech, yn dilyn cyngherddau yn yr holl leoliadau cyfarwydd megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Castell Y Waun ac 
wrth gwrs Neuadd Gregynog. Ymhlith y digwyddiadau arbennig bydd cyfle i ymweld â bwthyn  Granville Bantock, Coed-y-
Bleiddiau, o Reilffordd Ffestiniog, ynghyd â Thraethdy, sef tŷ ar Draeth Harlech sy’n eiddo i deulu Bantock hyd heddiw, yng 
nghwmni’r artist Cuilllin Bantock,  ŵyr y cyfansoddwr (manylion llawn i’w cyhoeddi’n fuan). Bydd yr Ŵyl yn cloi gyda chyngerdd 
fawreddog yng Nghastell Harlech fydd yn deffro atgofion o’r Pasiantau Hanesyddol oedd mor bwysig i enwogion Harlech. 
 
Gofynnir ichi nodi eich manylion cyswllt ar y ffurflen isod, a’i phostio gyda siec at y Swyddfa Docynnau - gweler y cyfeiriad isod, 
neu cysylltwch â ni os hoffech dalu trwy BACS. Mae seddi cadw ar gael i bobl sy’n ymuno â’r cynllun Aelodau newydd (sy’n 
cymryd lle’r Cylch Cefnogwyr). Ceir mwy o fanylion isod. Seddi heb eu cadw bydd yr holl seddi eraill yn y lleoliadau hanesyddol 
eleni.  Mae Tocynnau Crwydro gyda Gostyngiad sy’n caniatáu mynediad i holl ddigwyddiadau’r Ŵyl ar gael ar gyfer pob 
penwythnos (ar wahân i Aberystwyth). Mae gostyngiad ar gael i bobl ifanc 18 oed a thanno. 
                 
Enw llawn ____________________________________________________________________________ 
 

Cyferiad _____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________ Côd post ________________________________________ 
 

Rhif ffôn _____________________ E-bost_________________________________________________ 
 

Hoffwn dderbyn e-Gylchlythyron yr Ŵyl:    Ie / Na 
 

Cyfanswm sy’n daladwy:      £ _________________ 
 

Gofynion arbennig _____________________________________________________________________ 
 

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i: Gŵyl Gregynog Cyf. Dylid postio’r ffurflen hon, gan gynnwys eich taliad at: Swyddfa 
Docynnau Gŵyl Gregynog, Llwyn y Brain, Adfa, Y Drenewydd, Powys SY16 3DA, neu gellir e-bostio eich archeb at: 
sarah@gregynogfestival.org a thalu trwy BACS fel a ganlyn: 20 61 08 80521655 (Ymholiadau: 01686 207100) 
 

Ymaelodi Trwy’r cynllun Aelodaeth newydd (sy’n cymryd lle’r Cylch Cefnogwyr) gellir cyfrannu’n uniongyrchol at ddiogelu 
dyfodol yr Ŵyl. Byddem yn argymell cyfraniad o £50 y tŷ, £25 ar gyfer unigolion neu £250 ar gyfer Aelodau Nawdd. Bydd 
Aelodau’n mwynhau seddi cadw ar gyfer cyngherddau, cyfle i archebu tocynnau ymlaen llaw a hyrwyddiadau. Mae aelodau’n 
derbyn gwahoddiad i dderbyniad yn ystod yr Ŵyl a byddant yn derbyn rhaglen arbennig, a phe dymunir, cydnabyddir eu 
cyfraniad fel Aelodau Nawdd ar gyfer cyngerdd benodol pe gofynnir am hynny. 

Hoffwn ymuno â chynllun Aelodaeth Gŵyl Gregynog ac amgaeaf siec ar gyfer £ ______________ 
 

Hoffwn ichi gynnwys fy enw ar raglen yr Ŵyl:  Ie / Na 
 

Buaswn yn hoffi seddi ______________________________________________________________    
 

Cymorth Rhoddion Os ydych yn talu treth yn y DU, gellir cynyddu gwerth eich rhodd trwy lenwi’r ffurflen Cymorth Rhoddion 
isod. Fel elusen gofrestredig (rhif: 701644), gallwn hawlio’r dreth yn ôl heb unrhyw gost ichi. Gwerth y budd inni yw 25%. 
 

Gofynnir ichi ddelio gyda’r rhodd uchod o £ ___________ yn Gymorth Rhodd er budd Gŵyl Gregynog. 
 

Llofnod ___________________________________________Dyddiad_______________________________ 



ABERYSTWYTH 
Gwener, 16 
Mehefin  
2.30yp 
Llyfrgell Gen. 
Cymru (LlGC) 

Darlith: Rhian Davies 
Bydd Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog yn olrhain hanes coll rhyfeddol 
cymuned greadigol Harlech a’r Gwyliau Cerdd a Phasiantau a gynhaliwyd yn y 
dref sydd wedi ysbrydoli rhaglen yr Ŵyl eleni. 

Oedolion £5.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Gwener, 16 
Mehefin 
4.30yp 
LlGC 

Paul Dooley, telyn 
Cerddoriaeth llawysgrif ddirgel Robert ap Huw, a gopïwyd tua 1613 gan delynor o 
Ynys Môn trwy ddefnyddio tabl nodiant tra gymhleth ac unigryw.   
 ‘Paul Dooley has brought this ancient music to life with exquisite serenity’ (Taplas) 

Oedolion 
 

£10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Gwener, 16 
Mehefin 
7.30yh 
LlGC 

Thomas Dunford, liwt 
Perfformiwr heb ei ail ym maes cerddoriaeth ryngwladol gynnar heddiw, bydd y 
liwtydd ifanc rhagorol o Ffrainc yn perfformio gweithiau Dowland a Bach.  
 ‘The Eric Clapton of the lute’ (BBC Music Magazine) 

Oedolion £20.00  

Pobl ifanc £10.00  

 

GREGYNOG 
Sadwrn, 17 Mehefin 
2.30yp 
Yr Ystafell Gerdd, 
Gregynog 

Darlith: Jeanne Dolmetsch  
Bydd wyres Arnold Dolmetsch yn ystyried cyfraniad arloesol ei thaid i’r mudiad 
cerddoriaeth gynnar fel perfformiwr, ysgolhaig ac o safbwynt adeiladu offerynnau. 

Oedolion 
 

£10.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Sadwrn, 17 Mehefin 
7.30yh 
Yr Ystafell Gerdd, 
Gregynog 

Michala Petri & Mahan Esfahani, recorder & harpsicord 
Gellir dadlau mai Michala Petri o Ddenmarc yw’r dehonglwr gorau erioed ar ei 
hofferyn, mae wedi hyrwyddo’r recorder mewn dros 4,000 o berfformiadau mewn 
gwyliau a neuaddau cyngerdd ar hyd a lled y byd. 
 ‘Michala Petri is a flawless performer with stunning technical skills and a great charisma’ 
(Pizzicato, Luxembourg) 

Oedolion 
 

£20.00  

Pobl ifanc £10.00  

Sunday, 18 Mehefin 
2.30yp 
Yr Ystafell Gerdd, 
Gregynog   

Ricercar Consort | Philippe Pierlot, arweinydd 
Rhaglen gymysg ddiddorol fydd arlwy’r ensemble o wlad Belg, a ysbrydolwyd gan 
raglennu Arnold Dolmetsch, fydd yn cynnwys gweithiau gan Bach, Purcell, 
Lawes, Rameau a Marais.  
 ‘Pierlot is one of today’s more thoughtful Bach interpreters and his Ricercar Consort 
respond with ever more intensity’ (Grybophone)  

Oedolion  
 

£20.00  

Pobl ifanc £10.00  

Tocyn Crwydro Gregynog Oedolion £40.00  

Pobl ifanc £15.00  

 

Y WAUN | CHIRK 
Gwener, 23 
Mehefin 
2.30yp 
Castell y Waun 

Darlith: Thomas Seymour 
Ein digwyddiad i godi’r llen yng Nghastell y Waun fydd cyflwyniad gan ŵyr T. E. 
Scott-Ellis, 8fed Barwn Howard de Walden, yn trafod ei gyndad enwog, gan dynnu 
sylw at ei gysylltiadau gyda’r cyfansoddwr Josef Holbrooke. 

Oedolion £10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Gwener, 23 
Mehefin 
7.30yh 
Castell y Waun  

Amy Dickson & Catherine Milledge, sacsoffon & piano 
Enillydd BRIT Clasurol, ac wedi cael ei henwebu dwywaith ar gyfer GRAMMY, 
bydd rhaglen y seren o Awstralia’n cynnwys Saxophone Concerto Holbrooke. 
 ‘A player with a difference who has an individual and unusual tone, luscious, silky-
smooth, sultry and voluptuous by turns’ (Gramophone) 

Oedolion 
 

£30.00  

Pobl ifanc 
 

£15.00  

Sadwrn, 24 
Mehefin 
2.30yp 
Castell y Waun 

Darlith: Hazel Walford Davies 
Cyflwyniad fydd yn ystyried bywyd diddorol Howard de Walden: noddwr, bardd, 
dramodydd, milwr, canoloeswr a mabolgampwr. 

Oedolion £10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Sadwrn, 24 
Mehefin 
7.30yh 
Castell y Waun 

Robert Plane, clarinet & Triawd Piano Gould 
Kakadu Variations gan Beethoven, Clarinet Trio Brahms a cherddoriaeth Cyril 
Scott a Josef Holbrooke, gwesteion Howard de Walden yng Nghastell y Waun. 
 ‘Robert Plane is an eloquent and impassioned clarinettist. The playing is full-blooded 
and committed’ (International Record Review)  

Oedolion 
 

£20.00  

Pobl ifanc £10.00  

Sunday, 25 
Mehefin 2.30yp 
Castell y Waun 

Darlith: Peter Lord  
Cyfle i wrando ar yr hanesydd enwog sy’n arbenigo mewn diwylliant gweledol 
Cymru wrth iddo ystyried yr artistiaid gyda chysylltiadau â Howard de Walden a 
chyfansoddwyr Harlech. 

Oedolion £10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Sunday, 25 
Mehefin 
7.30yh 
Castell y Waun 

Llŷr Williams, piano 
Bydd yn perfformio Papillons gan Schumann a detholiad o Lyric Pieces Grieg yn 
ogystal ag Etudes Liszt mewn datganiad fydd hefyd yn cynnwys Cambrian 
Ballades: Dolgelley, Penmachno, Maentwrog a Tan-y-grisiau o waith Holbrooke. 
 ‘His infallible technique serves a keen musical intelligence … every phrase imbued 
with unequivocal meaning’ (Washington Post) 

Oedolion 
 
 

£30.00  

Pobl ifanc £15.00  

Tocyn Crwydro’r Waun Oedolion £95.00  

Pobl ifanc £40.00  



HARLECH 
Mercher, 28 
Mehefin, 2.30yh 
Royal St David’s 

Rhian Davies 
Ail-gyfle i glywed Cyfarwyddwriag Artistig yr Wyl yn siarad am ysprydoliaeth y 
rhgalen eleni. Wedyn, 4.30yh, taith i Treathdy, cyn cartef Granville Bantock. 

Oedolion £5.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Iau, 29 Mehefin 
12.15yp 
Gorsaf Ffestiniog, 
Porthmadog 

Coed-y-Bleiddiau 
Trip arbennig ar Reilffordd Ffestiniog, gan aros ger Arhosfa Coed-y-Bleiddiau i 
weld cartref gwyliau Granville Bantock, a threulio awr wedyn ger Dduallt i 
fwynhau'r golygfeydd a dysgu am y waith sydd ar y gweill i adnewyddu'r ty. 

Oedolion 
 

£15.00  

Pobl ifanc £7.50  

Gwener, 30 
Mehefin 
2.30yp 
Castell Harlech 

Taith Gerdded 
Bydd Siân Roberts yn ein tywys ar daith o gwmpas Harlech, ac yn datgelu hanes 
rhyfeddol y dref ynghyd â straeon am y trigolion enwog wrth fynd heibio eu hen 
gartrefi.  

Oedolion £5.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Gwener, 30 
Mehefin 
6yh 
Theatr Ardudwy 

Darlith: Cuillin Bantock 
Ŵyr Granville Bantock sy’n artist fydd yn rhannu atgofion am gysylltiad y teulu 
gydag ardal Harlech ac yn cyflwyno ei lyfr newydd, A Musical Wanderer. 

Oedolion £5.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Gwener, 30 
Mehefin  
7.30yh 
Theatr Ardudwy 

Sara Trickey & Clare Hammond, ffidl & piano 
Sonatas gan Beethoven a Brahms yn ogystal â gwaith J.R. Heath, meddyg o’r 
Bermo, a Margaret More - ei thad sefydlodd Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant. 
 ‘Beautifully refined tone…pure musical delight’ (AVC Atlanta); ‘Clare Hybmond’s 
piano playing throughout was superlative’ (Seen and Heard International) 

Oedolion 
 

£15.00  

Pobl ifanc £7.50  

Sadwrn, 1 
Gorffennaf 
10yb 
Coleg Harlech 

Taith/Darlith: Neil Evans 
Cyfle i ddysgu mwy am Goleg Harlech a’r cysylltiadau gyda Thomas Jones, 
Gwendoline a Margaret Davies, a Neuadd Gregynog. 

Oedolion £5.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Sadwrn, 1 
Gorffennaf  
11.30yb 
Theatr Ardudwy 

Joy Dunlop, llais 
Bydd Joy, a enwebwyd fel Canwr Gaelaidd y Flwyddyn 2016, yn ystyried 
etifeddiaeth Marjory Kennedy-Fraser, oedd yn casglu ac yn trefnu Songs of the 
Hebrides, a dreuliodd haf 1917 yn Harlech.  
 ‘The crystalline sheen of Dunlop’s own sweetly inimitable voice’ (Songlines) 

Oedolion 
 

£10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Sadwrn, 1 
Gorffennaf 
2.30yp 
Coleg Harlech 

Darlith: David Michael 
Hanes George Davison, y dyngarwr oedd yn filiynydd, a chyn Cyfarwyddwr Kodak 
UK; ei gartref Wernfawr (Coleg Harlech erbyn hyn) oedd canolbwynt cymuned 
greadigol Harlech yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Oedolion 
 

£5.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Sadwrn, 1 
Gorffennaf 
4.30yp 
Theatr Ardudwy 

Rex Lawson, pianola 
Cyfle i ail-fyw arlwy’r cyngherddau pianola gan George Davison yn Neuadd Fawr 
Wernfawr, safle Theatr Ardudwy erbyn heddiw. 
 ‘Rex Lawson is the master of the mechanical piano’ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 

Oedolion 
 

£10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Sadwrn, 1 
Gorffennaf 
7yh 
Coleg Harlech 

Darlith: Ramsay Burt 
Portread o Margaret Morris, oedd yn arloesi ym myd y ddawns a symud fu’n 
cynnal Ysgolion Haf ar Draeth Harlech er mawr ryfeddod i drigolion lleol 

Oedolion £10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Sadwrn, 1 
Gorffennaf 
9yh 
Traeth Harlech 

Croesi Traeth | Crossing A Beach 
Y perfformiad 1af o waith newydd gan y grŵp dawns  Deborah Light, Eddie Ladd 
a Gwyn Emberton, a ysbrydolwyd gan Ysgolion Haf Margaret Morris. 

Oedolion Am ddim  

Pobl ifanc Am ddim  

Sul, 2 Gorffennaf 
10yb 
Cae Besi & Bryn 
Bugeilydd, Harlech 

Cae Besi & Bryn Bugeilydd 
Cyn cyflwyniad y bore ar Alvin Langdon Coburn, cyfle i fwynhau’r fraint o ymweld 
â dau gyn gartref y ffotograffydd yn Harlech. 

Oedolion Am ddim  

Pobl ifanc Am ddim  

Sul, 2 Gorffennaf 
11.30yb 
Coleg Harlech 

Darlith: Iestyn Hughes 
Bydd cyn Pennaeth Archif Sgrin a Sain Cymru, sy’n ffotograffydd llawrydd, yn 
ystyried gwaith a hanes y ffotograffydd enwog o America, Alvin Langdon Coburn 
fu’n byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru rhwng 1917-66. 

Oedolion £10.00  

Pobl ifanc £5.00  

Sul, 2 Gorffennaf 
2.30yp 
Traeth Harlech 

Croesi Traeth | Crossing A Beach 
2ail Berfformiad o waith dawns newydd a ysbrydolwyd gan Margaret Morris a’r 
Ysgolion Haf a gynhaliwyd yn Harlech. 

Oedolion  Am ddim  

Pobl ifanc Am ddim  

Sul, 2 Gorffennaf 
4.30yp 
Neuadd Goffa 

Darlith: Paul O’Leary 
Cyflwyniad gyda lluniau ar y Pasiantau Hanesyddol uchelgeisiol a gynhaliwyd yng 
Nghastell Harlech yn ystod y 1920au sydd bellach i’w gweld ar ffilm British Pathé. 

Oedolion £5.00  

Pobl ifanc Am ddim  

Sul, 2 Gorffennaf 
7.30yh 
Castell Harlech 

Septura 
Cyngerdd mawreddog i gloi’r Ŵyl, a ysbrydolwyd gan Wyliau a Phasiantau 
Cerddorol Castell Harlech a gynhaliwyd dros ganrif yn ôl yn y dref. 
 ‘A magnificent seven … all ace musicians’ (Observer) 

Oedolion  £15.00  

Pobl ifanc £7.50  

Tocyn Crwydro Harlech (heb Reilffordd Ffestiniog ) Oedolion £75.00  

Pobl ifanc £30.00  

 


