
J C Bach (1735-1782) 
Concerto yn D fwyaf, Op, 1 Rhif 6 tr. Trotter     
1) Allegro assai, 2) Andante, 3) Allegro moderato 

 
Johann Christian Bach oedd mab ieuengaf J S Bach i oroesi. Astudiodd gyda’i dad i ddechrau 
cyn ymgartrefu an gyfnod byr yn yr Eidal lle daeth yn organydd Eglwys Gadeiriol Milan.  Ym 
1762 symudodd i Loegr, ac ymroi i fyd yr opera yn Llundain, lle daeth yn ffigwr blaenllaw 
ym mywyd cerddorol y ddinas.   Yn wir, yr oedd yn ddigon uchel ei barch i roi gwersi 
cerddoriaeth i'r Frenhines Charlotte, pan oedd yn ddeunaw oed, ac fe gyflwynodd y chwe 
choncerto sy'n cynnwys ei Op 1 iddi hi. Mae'r darnau hyn i gyd mewn tri symudiad ac maent 
yn firain iawn, yn tynnu ar ddylanwadau Eidalaidd ac elfennau gwerin ei wlad fabwysiedig.  
Pa ffordd well i anrhydeddu'r Frenhines ifanc yn 1763 na chyflwyno cyfres o amrywiadau ar 
yr Anthem Genedlaethol (yr oedd ei geiriau a’i melodi wedi’u sefydlu lai nag ugain mlynedd 
yn gynharach) yn y trydydd symudiad.  Mae'r concerto’n agor gyda symudiad egnïol yn y 
modd Eidalaidd ac fe'i dilynir gan 'Andante' swynol y byddai’r Frenhines wedi bod wrth ei 
bodd ag ef mae’n siŵr.   
 
César Franck (1822-1890) 
Prélude, Fugue et Variation yn B leiaf, Op 18   
 
Wedi’i eni yng Ngwlad Belg, roedd César Franck yn perthyn i grŵp nodedig o 
gyfansoddwyr/organyddion Ffrengig o Charles-Marie Widor hyd at Olivier Messiaen.  Dim ond 
yn ystod ei flynyddoedd olaf y daeth i'r amlwg fel cyfansoddwr o statws sylweddol, gyda gwaith 
sy'n cynnwys y Symffoni a fu unwaith yn hynod boblogaidd a Sonata Feiolin wych, ill dwy’n 
dangos cymaint yr oedd Franck yn hoffi motifau’n ailadrodd.   Roedd y cynllun hwn wedi'i 
ddefnyddio'n gynharach at effaith drawiadol Prélude, fugue et variation, Op 18 dair rhan.  Yn 
wreiddiol, cafodd y triptych hwn ei lunio fel deuawd piano a harmoniwm, gan newid i’r organ 
yn unig yn ddiweddarach. Wedi'i gyflwyno i Camille Saint-Saëns ac wedi'i gyhoeddi yn 1868 
fel Rhif 3 o'i Six Pièces d'orgue, mae’n sicr yn swynol.  
  
Franz Danksagmüller (g 1969)                           
Estampie        
 
Astudiodd Franz Danksagmüller yn Fienna, Linz, Saarbrucken a Paris, ac wedi hynny mae 
wedi ennill enw da fel cyfansoddwr, trefnydd ac athro sydd â phenodiadau yn Eglwys 
Gadeiriol St Pölten, Awstria a Phrifysgol Gerdd Lübeck.  Comisiynwyd ei Estampie ar gyfer 
perfformiad gorfodol yng Nghystadleuaeth Buxtehude Rhyngwladol 2007 yn Lübeck. Mae'r 
gwaith yn seiliedig ar ddilyniant tôn cyntaf Passacaglia gan Dietrich Buxtehude a chafodd ei 
greu ar gyfer yr un offeryn llaw Eidalaidd yn Eglwys Gadeiriol Lübeck.   Wedi'i ysbrydoli gan 
y ddawns ddadeni boblogaidd a roddodd ei enw i’r darn, mae'r gwaith yn datblygu fel cyfres 
o amrywiadau yn seiliedig ar batrymau ymadroddion anghymesur y thema agoriadol. Mae 
pob amrywiad yn nodedig yn gymaint am ei drawsnewid rhythmig a melodig ag am ei 
newidiadau yng nghyweiriau’r organ. 

John Gardner (1917-2011) 
Five Dances, Op 179       
1) Lavolte, 2) Pavin, 3) Jig, 4) Lament, 5) Fling 

 
Daeth John Gardner, a aned ym Manceinion, i amlygrwydd ar adeg pan oedd y gerddoriaeth 
felodig gyfoethog yr oedd yn rhagori ynddi yn dechrau mynd yn llai ffasiynol.   



Roedd ei lwyddiant yn y 1950au yn awgrymu dyfodol ac enwogrwydd mwy nag a ddaeth 
i’w ran mewn gwirionedd.  Wedi hynny, mae'n fwy adnabyddus fel cyfansoddwr cerddoriaeth 
Nadoligaidd cofiadwy na'i brif weithiau sy'n cynnwys ei Symffoni Cyntaf a berfformiwyd yng 
Ngŵyl Cheltenham 1951.  
 
Mae ei Five Organ Dances yn dyddio o 1988 ac fe'u hysgrifennwyd ar gyfer Catherine Ennis. 
Mae'r gwaith yn dechrau gyda 'Lavolte' bywiog, ei gyffro rhythmig heb fod yn annhebyg i’w 
garol adnabyddus 'Tomorrow Shall be My Dancing Day'.  Mae 'Pavin' nobl yn datblygu gyda 
diddordeb cronnol, ei 'gysylltiadau ffug' sy'n dod ag atgofion harmonaidd o’r Baroque 
Seisnig.   Mae'r 'Jig' yn cynnwys cyfarwyddyd i’w “swingio” ac mae ei arddull rydd yn 
adlewyrchu hoffter y cyfansoddwr o jazz. Gellir clywed atseiniau o'r Alban a bagbibau yn y 
'Lament' atgofus gyda’i addurniadau melodig wedi'u hangori gan drôn parhaus. Mae Gardner 
yn gorffen gyda 'Fling' llawn cyffro, gan gau'r symudiad gyda crescendo cynhyrfus a phâr o 
gordiau jazzlyd. 
 
Ronald Binge (1910-1979) 
Elizabethan Serenade, tr. Trotter      
 
Erbyn diwedd yr Ail Ryfel Byd roedd optimistiaeth newydd yn dod i'r amlwg yn Ewrop, a 
gellid dadlau nad oedd hyn yn fwy amlwg nag ydoedd yn y Festival of Britain ym 1951, 
ymgais boblyddol i godi ysbryd y genedl yn y blynyddoedd anodd ar ôl y rhyfel. Yn yr un 
flwyddyn ymddangosodd Elizabethan Serenade Ronald Binge a berfformiwyd gyntaf gan 
gerddorfa Mantovani. Yn wreiddiol, enw llai telynegol y darn oedd 'Andante cantabile', ond 
fe’i newidiwyd yr enw i adlewyrchu hyder cynyddol y cyfnod a gorseddu Elizabeth ym mis 
Chwefror 1952.  
 
Defnyddiwyd y gerddoriaeth yn ddiweddarach gan y BBC fel cerddoriaeth agoriadol  tiwn 
llofnod ar gyferWhere The Gentle Avon Flows  a enillodd wobr Ivor Novello iddo a chyrraedd 
brig y siartiau cerdd yn yr Almaen a De Affrica. Yn soniarus a difyr, fel ei ddarn yr un mor 
adnabyddus Sailing By, gellir rhoi Elizabethan Serenade yn y categori hwnnw o gerddoriaeth 
a fydd yn para am ei bod yn taro tant gyda phobl y tu hwnt i gyfnod ei chyfansoddi. I’r 
rheiny sydd o oed arbennig, daw ag atgofion melys o Wasanaeth Cartref y BBC. 
 
Eric Coates (1886-1957) 
Princess Elizabeth March, tr. Trotter     
 
Wedi’i eni yn Hucknall, tref lofaol yn Swydd Nottingham, ym 1886, creodd Eric Coates enw 
iddo’i hun fel cyfansoddwr yn ei ugeiniau ar ôl perfformiad o Four Old English Songs gan 
Henry Wood mewn cyngerdd promenâd yn 1909.  Ar ôl hynny, cryfhau wnaeth ei ddawn i 
greu gweithiau melodig ffres a darnau cerddorfaol pefrio, ac fe’i disgrifiwyd fel 'Brenin 
cerddoriaeth ysgafn heb ei goroni'.  Yn ystod y 1930au daeth yn enw ccyfarwydd iawn yn 
sgil ei ‘Knightsbridge March', a ddarlledwyd ar y sioe radio 'In Town Tonight' yr ysgrifennodd 
rhyw 20,000 o wrandawyr at yr orsaf ddarlledu i holi pwy oedd y cyfansoddwr.  
 
Fe'i cysylltir yn bennaf ym meddwl y cyhoedd gan y dôn By the Sleepy Lagoon, sydd wedi’i 
defnyddio fel cerddoriaeth agoriadol Desert Island Discs y BBC ers 1942. O'r un cyfnod daeth 
cais annisgwyl gan ficer i ystyried ysgrifennu darn cerddorfaol yn seiliedig ar y frenhiniaeth. 
Y canlyniad oedd The Three Elizabeths a gwblhawyd ym 1944, y mae’r 'Princess Elizabeth 
March' (a elwir hefyd yn 'Youth of Britain') yn drydydd symudiad iddo. Yn nyddiau tywyll y 



rhyfel, oedd mawr angen darn fel hwn i godi’r galon, ac fe’i perfformiwyd gyntaf ar Noswyl 
Nadolig 1944.  
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