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GEFEILLIO

Nos Wener Ebrill 27 croesawyd dros
gant o drigolion o Les Herbiers i aros
am y penwythnos. Roeddynt wedi dod
draw yn bennaf am benwythnos
gerddorol.

Roedd Bruno Yviquel sef Prifathro
Ysgol Gerdd Les Herbiers wedi bod yn
cysylltu â Greg Jenkins o Gerddorion
Ifanc Maldwyn er mwyn cydweithio ar
gyfer cyngerdd a gafwyd ar nos Sul
Ebrill 29.

Roedd aelodau o Ysgol Gerdd Les
Herbiers yn amrywio mewn oedran
rhwng deuddeg a saithdeg pum mlwydd
oed.

Roedd yn hyfryd gweld nhw yn ymarfer
dros y penwythnos. Cerddoriaeth yn
dod â pawb at ei gilydd, Cerddorion
Ifanc Maldwyn, Cerddorion Les
Herbiers, Ffonic a Maldwyn Strings o’r
Drenewydd.

Nos Sadwrn cafwyd noson anffurfiol
yng Ngwesty’r Eliffant and Castle gyda
amryw o berfformiadau cerddorol a
bwffe.

Yna uchafbwynt y penwythnos ar ôl yr
holl ymarfer oedd y Cyngerdd
bendigedig ar y nos Sul yn Ysgol
Uwchradd y Drenewydd.

Cafwyd rhaglen amrywiol gyda eitemau
gan y Cymry ar Ffrancwyr ar wahan cyn
iddynt ymuno gyda’i gilydd i berfformio
cerddoriaeth poblogaidd megis
Haleliwia a Skyfall.

Roedd clywed dros gant o gerddorion
yn perfformio gyda’i gilydd yn y
gerddorfa yn wefreiddiol ac yn ddigon
i godi’r to. Roedd pawb yn cytuno fod
yr holl baratoi , trefnu ac ymarfer wedi
bod yn werth bob munud.

Tra roedd y cerddorion yn ymarfer dros
y penwythnos bu’r gweddill yn gwneud
amryw o bethau eraill.

Dydd Sadwrn aeth un gr@p ar daith
gerdded a gafodd ei arwain gan Helen
Menhinick sydd wedi cychwyn cwmni
newydd o’r enw Bryn Walking. Mae hi’n
hapus i dywys pobl o gwmpas
Canolbarth Cymru a’r Gororau.

Aeth gr@p arall i’r Hafren i wylio
perfformiad o “The Producers”.
Bore Sul mwynhawyd taith gerdded
hanesyddol o gwmpas y dre gyda’r
hanesydd lleol Brian Poole. Pnawn Sul
aethant i’r Trallwng i ymweld â Choed
y Dinas a Chastell Powis.

Ymysg y criw roedd dau aelod o Glwb
Golff Les Herbiers ddaeth draw i wneud
cysylltiadau gyda’r Clwb lleol. Cawsant
ddyddiau gwych yn chwarae golff ar
gwrs Y Drenewydd a Llanymynech.

Gobeithio bydd golffwyr Y Drenewydd
yn ymweld â Les Herbiers un diwrnod.
Hefyd daeth athrawes o Lycee Jean
XXIII i gyfarfod ag athrawon Ysgol
Uwchradd Y Drenewydd a Choleg y
dre er mwyn dechrau cysylltiadau
rhwng y disgyblion.

Bore Llun roedd hi’n amser dweud
ffarwel i’r cerddorion tra arhosodd y
gweddill am ddiwrnod arall er mwyn
cael amser i ymweld â Gogledd Cymru.

(PARHAD AR DUDALEN 24)
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Paratoi ar gyfer y cyngerdd

Parhad o Dudalen 23

Brian Poole yn arwain y Ffrancwyr ar daith hanesyddol o gwmpas y dre’

Ymarfer cyn y cyngerdd

Un ymarfer eto cyn y cyngerdd

Roedd y tywydd yn braf ar roeddynt yn
ffodus i weld y golygfeydd ar eu gorau.
Buont yn ymweld â Dolgellau, Bermo
a Harlech.
Roeddynt wedi gwirioni o weld y
mynyddoedd a’r môr.

Yn gynnar fore Mawrth roedd yn amser
iddynt droi am adre. Roedd y
penwythnos wedi bod yn brysur ond
pleserus iawn. Roedd rhai wedi
cyfarfod â hen ffrindiau ac eraill wedi
gwneud ffrindiau newydd.

Mae Pwyllgor Gefeillio Y Drenewydd
yn ddiolchgar iawn i bobl Y Drenewydd
a’r ardal a wnaeth hi’n bosib iddynt roi
llety i dros gant o bobl. Heb y
gefnogaeth yma fyddai’r penwythnos
ddim wedi bod yn bosib.
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