
Mae Sefydliad Benedetti yn edrych ymlaen yn fawr i lansio ein Sesiynau Benedetti cyfunol newydd sy’n
cynnwys y gorau o’n rhaglenni ar-lein a wyneb yn wyneb mewn un profiad unigryw sy’n addas ar gyfer y
cyfyngiadau presennol ac yn rhai y gellir eu haddasu ar gyfer unrhyw gyfyngiadau all ddod yn sgil Covid-19.

Cyflwynir y cyntaf o’r rhain yng Nghymru rhwng 8-10 Ionawr 2021 mewn partneriaeth gyda, ac wedi’u lletya gan Goleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC).

Dros y penwythnos fe fydd sesiynau Dechreuwyr (Gradd 1-3), Canolraddol (Gradd 4-6) ac Uwch (Gradd 7+) ar gyfer
chwaraewyr offerynnau llinynnol [feiolin, fiola, soddgrwth a bas dwbl], Athrawon Offerynnol, Athrawon Dosbarth
Cynradd a phlant oed cynradd, sydd wedi cofrestru drwy’r ysgol.

Cynhelir y sesiynau hyn mor debyg i’r Sesiynau Benedetti byw â phosibl ac maent ond ar gael i gyfranogwyr sy’n
byw ar hyn o bryd yng Nghymru.

Bydd Sesiynau Benedetti cyfunol rhithwir/byw eraill yn cael eu cynnal yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn ystod
2021.

Athrawon Dosbarth
Dydd Gwener 8 Ionawr 1.30-4.30pm 

Prynhawn o ddatblygiad proffesiynol wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer athrawon dosbarth mewn ysgolion cynradd,
sy’n ddim yn arbenigo mewn cerddoriaeth, er mwyn meithrin hyder a darparu cronfa o syniadau a gweithgareddau ar
gyfer cyflwyno cerddoriaeth yn y dosbarth. Cynhelir hyn yn gyfan gwbl ar-lein mewn dwy sesiwn, gydag egwyl yn y
canol.
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Eich Profiad

https://forms.gle/cy33cVKPz6RLE6ys5
https://forms.gle/cy33cVKPz6RLE6ys5


Dydd Gwener 8 Ionawr 11-11.45am ar YouTube

Yn fyw o’r neuadd gyngerdd yn CBCDC, bydd Patrick King a Lucy Drever yn mynd â’ch disgyblion ifanc ar
antur gerddorol. Bydd y perfformiad ysgolion llawn ysbrydoliaeth a diddorol hwn yn cyflwyno
disgyblion i sylfeini creu cerddoriaeth gan ymdrin â nodweddion curiad, rhythm, traw a harmoni.
Anogir eich disgyblion i ystyried sut y defnyddir cerddoriaeth yn eu bywydau, sut y gallwn wrando’n
wahanol ac yn ei dro dod yn fwy ymgysylltiedig, craff a chwilfrydig am gerddoriaeth.

Nid oes costau i ysgolion – cofrestrwch i gael y cod mynediad er mwyn gwylio.
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Os na all eich ysgol wylio’n fyw, darperir dolen o recordiad ar eich cyfer y gellir ei gwylio o fewn
wythnos.

weithdy Ysgolion Cynradd

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdga64tp1TGRFcIUmQNANFmaKUxz-nlkUaxF7OwAv-KlLav4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdga64tp1TGRFcIUmQNANFmaKUxz-nlkUaxF7OwAv-KlLav4Q/viewform


Dydd Sadwrn 9 Ionawr 10.15am - 4pm ar Zoom

Gall chwaraewyr offerynnau llinynnol sy’n ddechreuwyr ymuno â Nicky Benedetti a’n tîm rhyfeddol o

diwtoriaid i baratoi ar gyfer, rihyrsio a pherfformio darn newydd sbon a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer

Sefydliad Benedetti. Cyn y diwrnod, bydd y tiwtoriaid yn eich addysgu, drwy sesiwn diwtorial fideo, sut i

baratoi eich darn. Ar y dydd byddwn yn canolbwyntio ar ddeall y gerddoriaeth, sut i chwarae fel ensemble,

rhythm, adrodd stori, gwaith byrfyfyr ac yn cael llawer o hwyl.

Bydd y sesiynau wedi’u britho â chwisiau, heriau a gweithgareddau llesiant. Daw’r diwrnod i ben gyda phawb

yn cyd-chwarae ar-lein gyda recordiad 360 o Gerddorfa Sefydliad Benedetti. Ymunwch â ni am ddiwrnod

llawn o chwarae offerynnau llinynnol a phrofi holl hwyl y sesiynau byw ar-lein.

Bwriedir profiad y Gerddorfa Dechreuwyr ar gyfer y rheini sy’n gweithio ar lefel Gradd 1-3. Canllaw yn unig

yw hyn, cliciwch ar y rhan sampl i benderfynu ai dyma’r lefel gywir i chi.

Y ffi cofrestru ar gyfer y sesiynau hyn yw £10. Mae cymorth ariannol llawn ar gael.
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Cofrestrwch erbyn 8 Rhagfyr i fanteisio i’r eithaf ar eich amser paratoi. Wedi hyn, derbynnir cofrestriadau

hwyr tan 31 Rhagfyr.

Chwaraewyr Offerynnau Llinynnol sy’n Ddechreuwyr

Dydd Sul 10 Ionawr 10am – 4pm ar Zoom

Gwahoddir chwaraewyr canolraddol i ymuno â Nicky Benedetti, yr

arweinydd Alex Laing a’n tîm rhyfeddol o diwtoriaid i gydweithio ar

Symudiad 1 Cyfres St. Paul’s gan Holst. Mewn profiad cyfunol unigryw

byddwn yn rhannu diwrnod o greu cerddoriaeth o Goleg Brenhinol Cerdd a

Drama Cymru. Boed eich bod mewn ensemble bach yn rhywle yng

Nghymru, neu yn eich cartref ar eich pen eich hun, ni ddylid colli’r diwrnod

hwn.

Byddwch yn derbyn tiwtorial fideo i’ch helpu i baratoi ymlaen llaw, felly ar y

dydd gallwn ganolbwyntio ar rihyrsio gyda’n gilydd, sgiliau ensemble,

adrodd stori, rhyddid, creadigrwydd a gwaith byrfyfyr. Daw’r diwrnod i ben

gyda pherfformiad ar y cyd gan ddefnyddio ensemble byw wedi’i leoli yn

CBCDC a’n hensemble sylfaen er mwyn cyd-chwarae.

Y ffi cofrestru ar gyfer y sesiynau hyn yw £10. Mae cymorth ariannol llawn

ar gael.
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Cofrestrwch erbyn 8 Rhagfyr i fanteisio i’r eithaf ar eich amser paratoi.

Wedi hyn, derbynnir cofrestriadau hwyr tan 31 Rhagfyr.

Chwaraewyr Offerynnau Llinynnol Canolraddol

https://www.tfaforms.com/4854538?workshop=a0y4K0000009pyM
https://www.tfaforms.com/4854538?workshop=a0y4K0000009pyM
https://www.tfaforms.com/4854538?workshop=a0y4K0000009pyM


Dydd Sadwrn 9 a Dydd Sul 10 Ionawr 10am – 5pm ar y ddau ddiwrnod
ar Zoom

Ymunwch â’n tîm rhyfeddol o diwtoriaid ar benwythnos 9 a 10 Ionawr i
archwilio, darganfod, paratoi a pherfformio Rhagarweiniad ac Allegro
eiconig Elgar. Wedi’i ffilmio gan ddefnyddio camerâu 360, cewch
brofiad cyflawn o gerddoriaeth Elgar.

Cyn y penwythnos, byddwch yn derbyn tiwtorial fideo er mwyn eich
helpu i baratoi eich rhan. Ar y penwythnos byddwn yn archwilio, ‘beth
yw cerddoriaeth siambr?’, sgiliau rihyrsal ac ensemble, perthynas
mewn rihyrsal, stori cerddoriaeth, gwaith byrfyfyr, harmoni, dehongli
yn ogystal â chael amser yn ein hadrannau unigol i fynd i’r afael â
heriau technegol penodol.

Bwriedir profiad y Gerddorfa Uwch ar gyfer y rheini sy’n gweithio ar
lefel Gradd 7 ac uwch. Canllaw yn unig yw hyn, cliciwch ar y rhan sampl
i benderfynu ai dyma’r lefel gywir i chi.

Y ffi cofrestru ar gyfer y sesiynau hyn yw £15. Mae cymorth ariannol
llawn ar gael.

CLICIWCH YMA I GOFRESTRU

Cofrestrwch erbyn 8 Rhagfyr i fanteisio i’r eithaf ar eich amser paratoi.
Wedi hyn, derbynnir cofrestriadau hwyr tan 31 Rhagfyr.

Chwaraewyr Offerynnau Llinynnol Uwch

Athrawon Offerynnol

Mae’r diwrnod hwn yn benodol ar gyfer athrawon offerynnol. Cynhelir pum sesiwn yn ystod y dydd yn
ymdrin â’r meysydd canlynol:
Addysgu’r sylfeini gyda Nicola Benedetti
Addysgu Grŵp gyda David Munn
Sgiliau Ensemble ar Arwain gydag Alex Laing
Pryder a Nerfau Perfformio gyda Rachel Cooper
Creadigrwydd ac Adrodd Storïau gyda Lucy Drever

Dydd Sadwrn 9 Ionawr 10am – 4.30pm ar Zoom

Bydd y rhain ar ffurf 5 sesiwn awr o hyd gydag egwyl rhyngddynt er mwyn cael amser oddi wrth y sgrin.
Mae croeso i athrawon unrhyw offeryn ymuno â’r sesiynau.

Y ffi cofrestru yw £10. Mae cymorth ariannol llawn ar gael.
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The Benedetti Foundation is a Scottish company limited by guarantee with charitable status. Company number: 636675. Charity
number: SC049688 www.benedettifoudnation.org

https://www.tfaforms.com/4854538?workshop=a0y4K0000009q2l
https://www.tfaforms.com/4854538?workshop=a0y4K0000009q2m

