
Sgript ar gyfer clwb cymraeg - GTFM - Megan Wigley-Jones - 8:30-9pm

Intro i’r sioe oddi wrth Ioan

Megan: Diolch yn fawr Ioan a chroeso cynnes i’r sioe! Enw fi di Megan Wigley-Jones ac 
byddai i yma ar yr hanner awr nesaf yn siarad i chi amdano popeth cerddoriaeth sydd yn 
mynd ymlaen ar y foment ond heno ma da ni hefyd yn mynd i cael glywed am popeth sydd 
yn mynd ymlaen i ymwneud a noson calan gaeaf. Mae hi’n agosau at calan gaeaf sydd yn 
digwydd ddydd Iau yma ac mae na llawer o pethau yn mynd ymlaen felly aroswch yma 
gyda fi am yr hanner awr nesaf ble gawn ni rundown o’r dathliadau sydd i’w gael ac fe 
fyddai hefyd yn llenwi chi mewn gyda canllaw gigiau. Felly dyma ni te gyda ychydig o 
gerddoriaeth calan gaeaf, dwi’n teimlo fel mae’r can yma yn addas iawn i’r thema calan 
gaeaf.. dyma Michael Jackson gyda Thriller...

Chwarae Michael Jackson - Thriller

Chwarae Peasants King - Cemetery

Helo a chroeso nol i’r clwb cymraeg ar GTFM gyda fi Megan Wigley-Jones. Felly dyna ni 
oedd Peasants King gyda Cemetery ac cyn hynni gafodd ni ychydig o Michael Jackson 
gyda thriller. Nawr os da chi ddim ond jyst yn tiwnio mewn, cyn y brec fe siaradais am y 
ffaith eu fod hi’n agosau at calan gaeaf. Nawr mae llawer iawn o bethau yn mynd ymlaen 
ar gyfer y noson arswydus felly dyma ni run down o ychydig o bethau sydd yn mynd 
ymlaen.

Rhif un ar y list yw’r ffair crefftiau calan gaeaf i blant, sydd yn digwydd yfori rhwng hanner 
awr wedi deg yn y bore tan pedwar o’r gloch yn y prynhawn yn Model House Llantrisant. 
Mae’r ffair yn gynnwys llawer o pethau i’w wneud fel creu origami, gemwaith, addurniadau 
ac hefyd peintio wynebau. Mae cacennau a diodydd yn cael eu addewid ac nid oes angen 
archebu lle, ddim on troi lan. Mae’r ffair yn anelu at plant ond mae na llefoedd i unrhywun 
mynd. Fe fydd athro neu athrawes cymwys yn rhedeg y sessiynau ac i gwneud yr holl beth 
yn well, mae hi’n rhad i fynd! Felly os mae celf yn eich peth chi, ewch lawr i checio fe mas.

Rhif dau ar a list yw ‘dyffrun y meirw’ neu ‘valley of the dead’ ma nhw’n galw fe. Nawr 
mae’r event yma yn swnio’n really dda. Basically ma fe yn rhuthr 5K ond gyda twist. Mewn 
geiriau syml ma hi’n cwrs rhwystrau zombies. Mae’r sialens yw i rhedeg i ffwrdd o zombies  
ac i trio goroesi y cwrs ma nhw’n rhoi i chi. Dwi byth wedi clywed am unrhywbeth fel hyn 
o’r blaen felly mae’n swnio fel rhywbeth gwahanol i cymryd rhan mewn. Mae’r digwyddiad 
yn digwydd dydd sul yma rhwng un ar ddeg or gloch yn y bore tan tri yn y prynhawn ac 
mae’n digwydd yn parc gwledig cwm dar. Am rhagor o wybodaeth ewch i wefan RCT ac 
mae gennyn nhw i gyd o’r wybodaeth da chi eisiau wybod yn termau o cyfeiriadau a 
prisoedd. 

Yn ogystal a’r dyffryn y meirw yn aberdare, mae na hefyd mwy o pethau hwylus yn 
digwydd yn pontypridd ar y dydd sul. Mae Capital Radio yn cynnal egstrafagansa tan 
gwyllt gyda reidiau ffair a bwyd i’r teulu yn parc ynys angharad. Mae ticedu ar gyfer pobl 
oed 14 neu drosodd yn costio pump punt ac 3 punt ar gyfer unrhywun o dan yr oed o 14. 
Mae gatiau yn agor am hanner awr wedi pump ac fe fydd y sioe tan gwyllt yn dechrau am 
hanner awr wedi saith. Felly dyna ni te, llawer o pethau hwylus yn mynd ymlaen am noson 
calan gaeaf ac gyda prisoedd isel hefyd! Gobeithio y byddech y mynd ymlaen i un o’r 
digwyddiadau ac yn ymuno mewn gyda’r dathliadau.



Nawr te, amser am ychydig fwy o gerddoriaeth nawr dwi’n meddwl felly dyma ni te gyda 
fwy o caneuon calan gaeaf... dyma Ray Parker Jr. gyda ghostbusters!

Chwarae Ghostbusters 

Ad/jingle

Chwarae Charlotte Church - Crazy Chick

Helo a chroeso nol i’r clwb cymraeg ar GTFM gyda fi Megan Wigley-Jones. Dyna oedd 
Charlotte Church gyda Crazy Chick ac cyn hynni gafodd ni Ray Parker Jr. gyda 
ghostbusters! Cyn y brec fe siaradais amdano popeth i ymwneud a noson calan gaeaf. 
Nawr mae hi’n amser ar gyfer eich canllaw gigiau am yr wythnos!

Ddau cyngerdd mawr sydd yn mynd ymlaen heno te yw’r Arctic Monkeys a’r Pigeon 
Detectives. Ddau band mawr yn perfformio ddau wahanol sioe mewn ddau lleoliad 
wahanol. Mae’r Arctic Monkeys yn chwarae heno ma yn y motorpoint arena yn Caerdydd. 
Mae drysiau yn agor am hanner awr wedi chwech ac mae yna dal ticedu ar werth dwi’n 
meddwl felly checiwch hwno mas. Mae band ‘The Strypes’ hefyd yn chwarae cyn iddyn 
nhw ddod ymlaen. Mae’n swnio fel cyngerdd dda ac dwi’n siwr bydd yr Arctic monkeys 
ddim yn siomi oherwydd wrth gwrs nhw oedd y prif act yn festival glastonbury y blwyddyn 
yma felly dwi’n credu eu fod nhw yn galluog iawn o rhoi sioe dda ymlaen.

Nawr mae’r pigeon detectives efallai yn chwarae mewn venue llai o maint yn y globe yn 
roath on dal, ma nhw wedi gwneud yn dda ar gyfer eu hunain gyda pedwar albwm i enw 
nhw ac hefyd y ffaith eu fod nhw wedi chwarae festival Reading a Leeds ychydig o 
weithiau. Mae’r band indie sydd yn ddod o Leeds, yn lloegr felly yn mynd i fod yn 
perfformio yn y globe heno ma ac mae na dal ticedu ar werth am 14 punt. 

Newyddion fach arall i chi hefyd os da chi’n ffan o’r ‘Wanted’. Mae’r band pop wedi 
cyhoeddi yn yr wythnos dwethaf eu fod nhw’n ddod a’u sioe i’r motorpoint arena yn 
Caerdydd tua ddiwedd Mawrth felly cyngherdd cyffroes arall i chi mynd ymlaen i os da chi 
eisiau.

Ac dyna ni te, dyna eich canllaw gigiau am yr wythnos yma ac hefyd eich rundown ar 
popeth calan gaeaf. Gobeithio bydd pawb yn mwynhau y dathliadau arswydus yr wythnos 
yma ac mae pawb yn bwyta digon o losin! Dwi wedi fod yn Megan Wigley-Jones ar gyfer y 
clwb cymraeg ar GTFM. Diolch yn fawr am wrando ac fyddai’n adael chi gyda ychydig o 
James Arthur...

Chwarae James Arthur - You’re nobody til somebody loves you


