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DATGANIAD O DDIDDORDEB: GWERSI CERDD PERIPATETIG
Annwyl Riant/Gwarchodwr
Bydd Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn parhau i gynnig ystod eang o wersi
offerynnol a lleisiol. Ar hyn o bryd, rydym yn mesur y galw ar gyfer y ddarpariaeth y
bydd ei hangen ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf sy’n cychwyn ym mis Medi
2019.
Dyma’r gwersi y byddwn yn eu cynnig:
Llinynnau - feiolin, fiola, soddgrwth, bas dwbl
Chwythbren - ffliwt, obo, clarinét, basŵn, sacsoffon
Pres - cornet, trwmped,corn Ffrengig,corn tenor,bariton,ewffoniwm,trombôm,tiwba
Telyn
Offerynnau Taro - cit drymiau, offerynnau taro tiwniedig
Piano
Llais (canu) – ysgolion uwchradd yn unig
Mae croeso i’ch plentyn ddewis mwy nag un offeryn os yw’n dymuno gwneud hynny.
Dylech nodi y disgwylir ymrwymiad ar gyfer y flwyddyn gyfan, felly ni fyddai modd
eich ad-dalu os ydych yn penderfynu rhoi’r gorau i dderbyn gwersi cyn diwedd y
flwyddyn academaidd.
Bydd cost flynyddol ar gyfer gwersi, ac ar hyn o bryd disgwylir i hynny fod yn
£140.00. Bydd y gost ar gyfer unrhyw frodyr neu chwiorydd yn £70.00 y flwyddyn.
Bydd disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a disgyblion sy’n astudio

Cerddoriaeth ar gyfer TGAU a Lefel A yn derbyn gwersi yn rhad ac am ddim. Nid
oes unrhyw gost ar gyfer yr ensembles a’r corau wythnosol ar gyfer ysgolion
cynradd.
Bydd cost ychwanegol ar gyfer y rheini sy’n dymuno mynychu’r cyrsiau preswyl yn
Llangrannog, yn yr un modd ag arfer. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys aros yng
Ngwersyll yr Urdd Llangrannog am dri diwrnod/dwy noson. Bydd amser a lleoliad y
gwersi, yr ensembles, y cerddorfeydd, a’r corau yn cael eu cadarnhau unwaith y
bydd yr holl wybodaeth wedi’i derbyn.
Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn dechrau derbyn neu barhau i dderbyn
gwersi offerynnol / lleisiol, a fyddech cystal â dychwelyd y ffurflen hon at y cyfeiriad
isod neu'r cyfeiriad e-bost ar frig y llythyr hwn erbyn dydd Mercher 5 Mehefin 2019
fan hwyraf.
Nid ydych yn ymrwymo i unrhyw beth drwy gwblhau’r ffurflen hon, ond mynegi
diddordeb yn unig.
Geraint Evans
Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH
SY23 3UE
Pe hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Mr Geraint Evans, Rheolwr y
Gwasanaeth Cerdd ar y rhif ffôn uchod.
Yn gywir

Geraint Evans
Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd
(ar ran Mrs Meinir Ebbsworth Swyddog Arweiniol Corfforaethol : Ysgolion)
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