
Dyddd Mawrth 21 Ionawr —1pm 
Cymdeithas Organyddion Benywaidd 
Anne Marsden Thomas a Ghislaine Reece-Trapp 

 

£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

.Tocynnau £3 i fyfyrwyr/plant  | Athrawon AM DDIM  

Buxtehude  Prelude, Ffiwg a Chaconne yn C  
Pachelbel   Chaconne yn D Leddf  
Whitlock  Five Short Pieces 
Judith Weir  Etrick Banks 
Bach  Liebster Jesu BWV 731 
Vierne  Finale Symphoni Rhif 1 
 

Mae’r Gymdeithas Organyddion Benywaidd yn cyflwyno digwyddiad dwy ran gyda 
rhaglen o waith a ddewisiwyd yn benodol. Dilynir y cyngerdd â chyflwyniad 30 munud 
sy’n datgelu’r hyn sy’n digwydd wrth berfformio cerddoriaeth pan yn eistedd wrth  
Organ Gyngerdd mor arbennig.  

Dydd Mawrth 14 Ionawr —1pm 
Lauren Zhang, piano 
 
£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

Bach  Toccata ym meddalnod C  BWV 911 

Beethoven   Sonata rhif 31 yn A leiaf fwyaf Op 110 

Chopin  Polonaise-fantasy Op 61  

Rachmaninov  Sonata rhif ym meddalnod B leddf Op 36 (y wedd ddiiwgiedig)  
 

Yn 2018 enillodd Lauren Zhang Gystadleuaeth Cerddor Ifanc y BBC.Cafodd ei 
pherfformiad o Ail Concerto Piano Prokofiev gyda’r City of Birmingham Symphony    
Orchestra dan arweiniad Mark Wigglesworth ei ddarlledu’n fyw ar BBC4 a BBC Radio 3 
a chafodd groeso gan feirniaid ar hyd ac ar led. 



Dydd Mawrth 11 Chewfror — 1pm   
Jean-Sélim Abdelmoula, Piano 
 

£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

 

 
 

Dydd Mawrth 4 Chwefror — 11am   
Cerddorfantur!  
Beethoven, Bendigeidfran Cerdd  
Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cymru 
Cyflwynir gan Ruth Rosales  
 

£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

Daw Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cymru yn ei hôl ac i’w chanlyn 
Cerddorfantur eto sy’n rhoi bywyd o’r newydd i Beethoven, yn adrodd ei stori 
anhygoel drwy gysylltu ei gerddoriaeth chwedlonol â champweithiau modern o’n 
hoff ffilmiau.  
 
Mae’r cyngerdd yma wedi’i fwriadu ar gyfer cynulleidfa ysgolion, ond mae croeso 
i’r cyhoedd ddod iddo. 

Fauré  Nocturne Rhif 1  
Boulanger  Trois Morceaux pour Piano 
Abdelmoula  2 Interliwd 
Fauré  Nocturne Rhif 6 
Debussy  Préludes (pigion) Poissons d’or o Images  
Fauré  Nocturne Rhif 13 
 
Yn Conservatoire Lusanne a’r Guildhall School of Music & Drama yr astudiodd y pianydd 
a’r cyfansoddwr arobryn Jean-Sélim Abdelmoula.  

Dydd Mawrth 25 Chwefror  — 1pm   
Simon Desbrusalis a Jakob Fichert  

 

£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

Fauré  Étude Vocalise  
Fellows  Three Sketches (2010)  
Fellows  Where Eagles Soar (2012)  
Medtne  Suite Vocalise 
Gershwin  Three Preludes 
 
Ymunwch â Simon Desbruslais, yr unawdydd trwmped enwog a’r pianydd Jakob Fichert sydd â 
phroffil rhyngwladol am awr o Fauré, Fellows, Medtner a Gershwin. 



Dydd Mawrth 14 Ebrill  — 1pm   
Mavron Quartet  

 
£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

Mozart  Pedwarawd Tannau Rhif  15 yn  D leddf, K 421   
Prokofiev  Pedwarawd Tannau Rhif  1 yn B leddf, Op 50 
 

Yn syth o’u perfformiadau’n ddiweddar yn St Petersburg, Rwsia, daw Pedwarawd 
Mavron yn eu holau i roi cyngerdd awr ginio cyfareddol eto. Ar thema Rwsia fyth, 
bydd y Mavroniaid yn cyflwyno Pedwarawd Tannau Cyntaf Prokofiev ochr yn ochr â 
Phymthegfed Pedwarawd Tannau Mozart yn D leddf.  

Dohnányi  Hwyrgan yn C Lon  

Beethoven  Trio Tannau Op 9 Rhif 3 in C leddf 

 
Daw tri chanwr tannau proffesiynol ifanc o Sinfonia Cymru, dan arweiniad Caroline Pether, at ei gilydd i 
gyngerdd ysbrydoledig o Hwyrgan Dohnányi a berfformiwyd gyntaf yn Fienna ym 1904, wedyn Trio 
Tannau Beethoven yn C leddf – a ystyrid unwaith ei gyfansoddiad gorau.  

Mae’r cyngerdd yma’n rhan o Beethoven 250, dathliad ledled Caerdydd o ddeucan mlwyddiant a    
hanner Beethoven. 

Dydd Mawrth 31 Mawrth  — 1pm   
Synfonia Cymru  
 
£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

Dydd Mawrth 17 Mawrth — 1pm   
Ivan Ilić 
 

£6/ (£5, consesiynau) wrth archebu ymlaen llaw.  
£7/ (£6, consesiynau) ar ddiwrnod y cyngerdd. 

Reicha  4 Etudes Opus 97  

Haydn  Capriccio yn G fwyaf 

Beethoven  Sonate Rhif  8 Opus 13 pathétique  

 
Chwedl The New Yorker, “Ivan Ilić is an adventurous pianist who likes his music on the 
brainy side”. Mae ei repertoire yn ymestyn o bencampwriaeth Études Chopin             
Godowsky i lonyddwch haniaethol Morton Feldman. Yn sgìl ei ymroddiad i ddeall      
cyfansoddwyr yn eu holl gymhlethdod – wedyn cyfleu’r ddirnadaeth honno’n ddeal-
ladwy i gynulleidfa eang – mae’n bresenoldeb dihafal ar dirwedd cerddoriaeth. 



 

 

 

Coets Gyngerdd Cyfres               
Cyngherddau Rhyngwladol 2019/20 

Taith Ddwyffordd Dim Ond £5! 
Ydych chi’n gwirioni ar gerddoriaeth glasurol, ond yn ei chael yn anodd cael 
gwasanaethau cludo i brofi cyngherddau cerddorfaol, byw yn Neuadd Dewi 
Sant?  

Am ddim ond pumpunt, bellach gallwch eistedd yn ôl a llaesu dwylo ar daith 
goets ddwyffordd a ddarparir gan yr oedfan a chyrraedd mewn pryd i glywed y 
sgwrs cyn y cyngerdd am hanner awr wedi chwech! 

Byddwn yn rhedeg y gwasanaeth ar gyfer tri chyngerdd y tymor nesaf: 

3ydd Rhagfyr 2019 – Manchester Camerata  & Craig Ogden 
18fed Mai 2020 – Aurora Orchestra gyda Nicola Benedetti 
6ed Mehefin 2020 – Royal Liverpool Philharmonia Orchestra gyda Sheku 
Kanneh-Mason 

I gadw’ch lle ar y Goets Gyngerdd, rhowch ganiad i’n Swyddfa Docynnau 
ar 029 2087 8444 neu gadw lle ar lein drwy ‘uwchraddio eich profiad' ar ôl 
dewis eich sedd, a’i ychwanegu at y fasged.  

Dim ond i ddeiliaid tocynnau i’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol y mae’r 
gwasanaeth yma ar gael, ac mae gofyn cadw llefydd ar y goets be-
dair awr ar hugain cyn dyddiad y perfformiad.  

At hynny, i ddiolch i chi am fod un o’r cyntaf i ddod ar goets gyngerdd y Gyfres 
Cyngherddau Rhyngwladol, mae eich tocyn coets yn cynnwys hufen iâ am 
ddim i chi yn ystod yr egwyl.  

Fe wnawn ni ymorol am y teithio, a gewch chithau gyfarfod selogion eraill 
cerddoriaeth glasurol cyn profi gwefr y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn 
Neuadd Dewi Sant! 


