
Clipiau Sain  
Sut mae defnyddio’r 
nodiadau hyn gyda’r fideo:
Mae’r nodiadau hyn yn gyfle inni roi ychydig o 

gefndir pob darn, ac awgrymiad o drafodaeth 

gychwynnol i’w ddefnyddio os dymuner wedi 

ichi glywed y darn. Os ydy’r gerddoriaeth yn 

tanio’r cof, neu yn creu trafodaeth, pwyswch y 

botwm saib ar y fideo ar y pwynt hwn, i barhau 

a’r rhannu, neu ewch yn eich blaen i’r darn nesaf, 

gan wasgu’r botwm saib pan fydd yr amser yn 

iawn ichi wneud hynny. Mae rhai o’r darnau a 

gynhwysir yn ganeuon, felly, defnyddiwch eich 

taflenni canu os dymunwch wneud hynny.

Cyfrannau Sain 

Pops Wedi’r Rhyfel

Enw’r ffilm yr ydych ar fin ei gwylio yw   

Post War Pops, mae’n amlygu ein cerddorion ni,   

Di (ffliwt), Sal (Clarinet) a Oli (Basŵn).   

 

Byddant yn chwarae cerddoriaeth gan Eva Cassidy, Y 

Beatles ac Abba i adrodd y stori am garwriaeth cyntaf 

Helen. Felly gwnewch eich hunain yn gyfforddus, a 

mwynhewch ein cyfrannau cerddorol. 
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                                                                            Y gerddoriaeth dan sylw yn y fideo hwn 

 

                                Yellow Submarine      Lennon/McCartney (1966) 

                        Rock Around the Clock      Max C. Freedman and James E. Myers (1952) 

                                      Summer Nights      Jim Jacobs and Warren Casey (1978) arr Diane Clark 

                                                   Imagine      John Lennon (1988) arr. H.G.Thomas 

      Theme from Jeeves and Wooster      Anne Dudley (1990) arr. D Watts  

                                   Wonderful World      words and music by George David Weiss  

                                                                    and Bob Thiele (1967) 

                                      Autumn Leaves      Joseph Kosma  (1945)  

                                                                    with original lyrics by Jacques Prévert  

                                            Mamma Mia      Benny Andersson and Björn Ulvaeus (1975)
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Yellow Submarine

Rhyddhawyd Yellow 

Submarine gan y Beatles yn 

1968, o’u halbwm Revolver 

1966. Fe’I hysgrifennwyd gan 

Lennon a McCarney, ac mewn 

gwirionedd, y drwmwr Ringo 

sy’n ei chanu. 

? Ydych chi wedi bod ar long danfor neu dan ddwr?  

Bum i ar gwch gyda gwaelod gwydr arni. 

Oes gennych chi straeon morwrol? 

Martin Luther King yn cael ei 
lofruddio/saethu. 

Prif Weinidog Prydain Harold 
Wilson yn cymeradwyo’r 
ymgyrch ‘Rwy’n cefnogi 
Prydain’ -  ‘I’m Backing Britain’ 
Campaign’ am orfod gweithio 
hanner awr yn ychwanegol bob 
dydd heb gyflog.  

Cynhelir Gemau Olympaidd y 
Gaeaf 1968 yn Grenoble, 
Ffrainc. 

Y Gwleidydd Prydeinig Enoch 
Powell yn cyflwyno’i araith 
ddadleuol Afonydd o Waed - 
Rivers of Blood yn Birmingham. 
Y Sioe Gerdd Hair yn agor yn 
swyddogol ar Broadway. 

Y ffeministwraig radical Valerie 
Solanas yn saethu Andy Warhol 
yn ei stiwdio yn Ninas Efrog 
Newydd…. Y Ffatri. Mae’n 
goroesi wedi triniaeth feddygol o 
5 awr. 

Am y Flwyddyn Hon 1968 ORCHESTRA OF  The Swan
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Rock Around the Clock

Can blues 12- bar yw hon a 

ysgrifennwyd gan Max C 

Freedman a James E. 

Myers.yn 1952.  Y gan 

enwocaf a’r mwyaf 

llwyddiannus ei dehongliad 

a recordiwyd gan Bill Haley 

& His Comets yn 1954 i’r 

cwmni Americanaidd – 

Decca. Cyrhaeddodd rif un y 

senglau am ddau fis.

? Oes gennych chi driniaeth ar gyfer Pen Mawr? 

Ydych chi wedi rocio rownd y cloc? Oeddech chi’n jeifio?

Marilyn Monroe yn priodi’r 
chwareuwr Pêl-Fas Joe 
DiMaggio yn Neuadd Ddinesig 
San Francisco. 

Elizabeth yr 2il yw’r cyntaf o  
frenhiniaeth deyrnasol i ymweld 
ag Awstralia. 

Bill Haley and His Comets yn 
recordio Rock Around The 
Clock. 

Roger Bannister yn llwyddo i 
wneud ei rediad cyntaf,  mewn 
prin pedair munud.  

Dogni Bwyd ym Mhrydain fawr 
yn dod i ben. 

The Fellowship of the Ring, y 
cyntaf o dair cyfrol o nofelau 
gan J.R.R. Tolkien, cyhoeddiad 
o’r nofel ffantasi epig The Lord 
of the Rings  

Yn y Flwyddyn Hon 1954 ORCHESTRA OF  The Swan
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Summer Nights

Cån boblogaidd yw Summer 

Nights, o’r sioe gerdd Grease, 

a ysgrifennwyd gan Jim 

Jacobs a Warren Casey. 

Recordiwyd y fersiwn mwyaf 

adnabyddus gan John Travolta 

ag Olivia Newton John ar 

gyfer ffilm y sgrîn fawr o’r sioe 

gerdd yn 1978, ac fe’i 

cyhoeddwyd fel sengl o fewn 

yr un flwyddyn.

? Wnaethoch chi fynd i Brifysgol? 

Oeddech chi yn ‘T-Bird’ (Deryn T) neu yn Pink Lady (‘Merch 

Binc’)? Oes gennych atgof am noson hafaidd?

Anna Ford, y ddynes gyntaf i 
dderbyn swydd fel darllenydd 
newyddion ar ITN 

The Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy yn cael ei ddarlledu am y 
tro cyntaf gan BBC Radio 4 

Agoriad Y Sioe Gerdd Evita gan 
Andrew Lloyd Webber yn Theatr 
Y Tywysog Edward yn Llundain. 

Motability, elusen sy’n darparu 
ceir ar gyfer yr anabl yn cael ei 
sefydlu. 

Dominica yn derbyn ei  
hannibyniaeth o’r Deyrnas 
Unedig. 
Palas Buckingham yn cyhoeddu 
for y Tywysog Andrew yn ymuno 
a’r Llynges Frenhinol. 
Ymddangosiad cyntaf Dallas ar 
CBS, ac yn rhoi genedigaeth i 
opera sebon yn ystod oriau brig. 

Yn y Flwyddyn Hon 1978 ORCHESTRA OF  The Swan

Imagine

? Ydych chi’n hoff o’r gan hon?  
Ydych chi’n meddwl y dylai’r Beatles fod wedi aros 
gyda’u gilydd? 
Allwch chi ddychmygu byd o heddwch? 

Rolls-Royce yn mynd yn 
fethdalwr, ac yn cael ei wladoli. 

Apollo 14 yn glanio ar y lleuad. 

Y Deyrnas Unedig ag Iwerddon 
yn newid i arian degol. 

Evel Knievel yn gosod record byd 
ar ol neidio dros 19 car modur yn 
Ontario, California 

Yn Belfast, mae sioe Led 
Zeppelin yn cynnwys y 

perfformiad cyhoeddus o 
Stairway to Heaven, cán  o’r 
bedwaredd albwm. 

‘Fight of the Century’ (Cwffiad y 
Ganrif) Y bocsiwr Joe Frazier yn 
curo Muhammad Ali mewn 15eg 
o rowndiau, gyda phenderfyniad 
unfrydol yn Madison Square 
Garden. 

This year in 1971 ORCHESTRA OF  The SwanYsgrifennwyd gan gyn 

aelod o’r Beatles, John 

Lennon yn 1971. Imagine 

oedd y gan gyda’r 

gwerthiant mwyaf o 

senglau fel unigolyn drwy 

gydol ei yrfa. Mae’r geiriau 

yn annog gwrandawyr i 

ddychmygu byd o 

heddwch, heb forderi nac 

eiddo – byd ysbrydoledig!.

ORCHESTRA OF  The Swan
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Thema o Jeaves a Wooster

? Wnaethoch chi wylio Jeeves a Wooster yn y 90au? 
“Does ‘na ddim yn rhoi gwell sylfaen o gyfeillgarwch arbennig 
na chyd hoffter at lenyddiaeth” yn ôl dyfyniad P J Wodehouse – 
oes gennych hoff lyfr? 

Gwlad Pwyl, y wlad gyntaf yn 
Nwyrain Ewrop i gychwyn 
diddymu economi sosialaidd y 
wladwriaeth. Gwlad Pwyl hefyd yn 
tynnu allan o Bact Warsaw. 
Y Leaning Tower of Pisa ar gau i 
ymwelwyr oherwydd pryder am ei 
ddiogelwch. 
Nelson Mandela yn cael ei 
ryddhau o Garchar Victor Verster, 
ger Cape Town, De’r Affrig wedi 27 
mlynedd tu o i fariau. 
“The Second Battle of Travalgar” 

(Ail frwydr Trafalgar) Protest 
enfawr yn erbyn Treth y pen yn 
Sgwâr Trafalgar, Llundain, yn 
arwain at derfysgfa, 471 o bobl yn 
cael eu anafu, a 341 yn cael eu 
harestio. 
Yn Nepal, Birendra o Nepal yn 
codi’r gwaharddiad ar bleidiau 
gwleidyddol yn dilyn protest 
dreisgar. 
Cadwyn Almeinig Archfarchnad 
fwyd ostyngol Aldi yn agor ei siop 
gyntaf ym Mhrydain yn Stechford, 
Birmingham 

Yn y Flwyddyn Hon: 1990 ORCHESTRA OF  The Swan

Wonderful World
Recordiad a brofwyd yn 

boblogaidd gan Louis 

Armstrong yn y flwyddyn 1967 

gan gwmni recordiau ABC. 

Fe’i crewyd ar gyfer torri 

drwyddo’r tensiynau hiliol yn y 

chwedegau, ond oherwydd 

diffyg hyrwyddo, ni wnaeth 

lwyddo fel y cyhoeddiad 

cyntaf o’r sengl yn yr Unol 

Daliaethau, er hynny, 

cyrhaeddodd uchelfannnau’r 

siartiau mewn llawer o 

wledydd. Cafodd y gan 

adnewyddiad newydd wedi i’r 

recordiad gan Armstrong gael 

sylw ar y trac sain o’r ffilm 

Good Morning, Vietnam yn y 

flwyddyn 1987. 

? Roedd Louis Armstrong yn drwmpedwr adnabyddus  
– ydych chi’n medru chwarae offeryn?  

Cafwyd protestiadau ynglŷn a 
Rhyfel Fietnam 

Elvis Presley yn priodi Priscilla 
yn Las Vegas 

Israel yn ymladd a gorchfygu y 
Rhyfel 6 diwrnod yn erbyn yr 
Aifft, Jordan a Syria. 

Yn y Flwyddyn Hon: 1955 ORCHESTRA OF  The Swan

Mae’r darn hwn yn 

arwyddgan y gyfres 

ddrama-gomedi ar deledu 

ITV, wedi ei addasu gan 

Clive Exton o straeon 

Jeeves gan P. G. 

Wodehouse. Mae’r gyfes o 

gyfnod 1920au gyda Hugh 

Laurie yn serennu fel Bertie 

Wooster,  gwr bonheddig 

ifanc a Stephen Fry fel 

Jeeves, ei wâs hynod 

ddeallus.

ORCHESTRA OF  The Swan
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Autumn Leaves

Fel cán jazz safonol, Mae 

Autumn Leaves wedi crynhoi 

mwy na mil o recordiadau 

masnachol. Cafodd y gán ei 

recordio’n gyson drwy gydol y 

1950au gan nifer o cantorion 

pop blaengar gan gynnwys 

Bing Crosby (1950), Nat King 

Cole (1955), Doris Day (1956), 

a Frank Sinatra (1957)

? Ydych chi’n hoff o liwiau’r hydref? Gerddi coed botaneg 
yw’r lleoliad gorau i weld yr ysblander hwn – ydych chi 
wedi bod mewn gardd fotaneg? Oes gennych chi hoff 
goeden?  Castanwydden y Meirch yw f’un i. ‘Roeddwn wrth 
fy modd yn chwarae concyrs pan yn blentyn. 

Winston Churchill yn ymddeol 
fel Prif Weinidog o’r Deyrnas 
Unedig. 
Anthony Eden yn dod yn Brif 
Weinidog o’r Deyrnas Ynedig. 
Wythdeg a thri o bobl yn cael 
eu lladd ac anafwyd o leiaf 100, 
wedi gwrthdrawiad rhwng dau 
gar rasio yn 24 awr Le Mans yn 
1955. 
Stirling Moss yn dod yn 
fuddugol  fel y Prydeiniwr 
cyntaf i ennill y British Grand 

Prix yng Nghylch Rasio Modur 
Aintree. 
Airfix yn cynhyrchu pecynnau 
awyrennau o raddfa model, o 
Long Danfor y Llynges Spitfire 
o raddfa 1/72. 
Rhyddhawyd y Ffilm Gomedi 
Ealing – The Ladykillers 

Yn y Flwyddyn Hon 1955 ORCHESTRA OF  The Swan

Diolch am ymuno gyda ni heddiw, ‘rydym yn disgwyl ‘mlaen i’ch gweld 

eto ar un o’r fideos nesaf.

Mamma Mia

Ysgrifennwyd Mamma Mia 

gan y grŵp pop…ABBA o 

Sweden yn 1975. Cafodd 

enw’r gan ei defnyddio yn 

ddiweddarach fel teitl ar 

gyfer ffilm gerddorol yn 

seiliedig ar eu caneuon, a 

ryddhawyd yn 2008

? Oes gennych chi hoff dôn Abba? Mae gen i..... Waterloo. 
Ydych chi wedi bod mewn Sioe Gerdd? Oes gennych chi ffefryn? 

Awstria a’r Swisdir yn cynnal yr 
UEFA  Euro 2008, twrnamaint 
pêl droed ar y cyd, gyda Sbaen 
yn fuddugol. 
Cynhaliwyd Gemau Olympaidd 
yr Háf 2008 yn Beijing, China. 
Lansiwyd gwasanaeth ffrydio 
cerddoriaeth Spotify yn 
Sweden. 
Dyfeisiwyd yr arian digidol 
datganoledig gan Bitcoin. 

Lewis Hamilton yr ieuengaf 
erioed i ennill Pencampwriaeth 
Byd y Formula One mewn ras 
foduro. 
Woolworths yn cyhoeddi cau 
807 o’u siopau o fewn y 
Deyrnas Unedig, byddant wedi 
cau erbyn y 5ed o Ionawr 2009, 
gan wneud tua 27,000 o fobl yn 
ddi-waith. 

Yn y Flwyddyn Hon 2008 ORCHESTRA OF  The Swan
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