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Yr ail lyfr yn yr antur gerddorol yma drwy 500 
mlynedd diwethaf yn hanes opera

Pan fydd taith ysgol i’r Amgueddfa Hanes Naturiol 
yn Llundain yn aduno Jac a Megan gyda’u hen ffrind 
Cist, cânt eu chwipio yn ôl i Academi Benwan y 
Cyfansoddwyr a dinasoedd Salzburg, Fienna a Paris 
ar gyfer antur arall i mewn i opera: y cyfnod clasurol 
(1750–1820).

Wrth gario allan eu tasg o fynd â cherddoriaeth 
a straeon Wolfgang Wyntog (Mozart, yr athrylith 
dlawd), Tortellini Rossini (Brenin y Gegin) a 
Beethoven, oriog a gwydn, yn ôl i’r presennol, a 
fyddant yn ennill buddugoliaeth dros ddychweliad 
creadigaeth fwyaf drwg Mozart? Ymunwch â ni 
ar yr ail ran hon o 500 mlynedd hanes opera, a 
adroddwyd fel erioed o’r blaen.

‘Mae Academi Benwan y Cyfansoddwyr yn 
ogoneddus lawn o hwyl a ffeithiau, wedi’i darlunio’n 
helaeth ac yn hollol anorchfygol. Gwych ym mhob 
ffordd.’ Joanna Lumley.

‘Ni fu hanes cerddoriaeth glasurol erioed yn 
gymaint o hwyl! ’ National Children’s Orchestra.

‘Testun sy’n temtio, yn rhannu gwybodaeth ac yn 
rhoi diléit. Pleser i’w ddarllen.’ Yr Athro Teresa 
Cremin, Open University.

Bydd datganiad i’r wasg lawn gyda darluniau a 
sylwadau cyfweliad gan Mark Llewelyn Evans a Karl 
Davies yn dilyn. Cysylltwch â media@graffeg.com i 
gael mwy o fanylion. 

Mark Llewelyn Evans yw sylfaenydd a 
chyfarwyddwr creadigol ABC of Opera Productions, 
sy’n teithio ledled y DU gan gyflwyno plant i straeon 
a gogoniannau’r opera trwy gerddoriaeth ac adrodd 
straeon. Mae Mark yn ganwr opera proffesiynol sydd 
wedi canu prif rolau bariton i lawer o’r tai opera, 
ac mae’n byw yn Llantrisant. Mark oedd enillydd 
Gwobr Amati Guildhall Creative Entrepreneurs 
2019. 

Mae Karl Davies yn ddarlunydd llyfrau plant 
newydd a chyffrous, ac mae ei waith yn dod â chast 
a chymeriadau ABC yr Opera yn fyw. Mae ei waith 
darlunio arall yn cynnwys tair stori i blant gyda 
Roy Noble: Walking with Bamps, The B Team a’i 
ddilyniant  A Winning Wednesday.  Mae Karl yn 
arlunydd tirlun ac yn byw ym Mhontypridd.

Llyfrau arall yn y gyfrol ABC yr Opera:

• Baroque - 9781912213863

• Y Baróc - 9781913134266

• Classical - 9781912213870
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