
Bu’r chwechawd aml-offerynnol a lleisiol Allan Yn 
Y Fan yn dathlu eu 20fed pen-blwydd gyda nifer 
o ymddangosiadau llwyddiannus mewn gwyliau 
ledled Prydain. Fe wnaeth y band hefyd gyhoeddi 
eu chweched albwm ‘NEWiD’, a gafodd lawer 
o ganmoliaeth ac a ariannwyd yn rhannol gan 
ymgyrch lwyddiannus Crowdfunder, yn ogystal â 
theithio o amgylch Cymru yn ogystal â’r Almaen a 
Gwlad Belg.

Roedd 2017 yn cynnwys perfformiadau yng 
Ngŵyl Werin Tŷ Tredegar, Gŵyl Fwyd y Fenni, 
Aberdyfi, a Ffiliffest, Caerffili, yn ogystal â nifer o 
ddigwyddiadau preifat yn cynnwys y Noson Gymreig 
yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn Brighton. Bu’r 
band hefyd ar eu hymweliad cyntaf i Awstria gan 
gynulleidfa lawn yn yr Haus de Regionnes, Krems. 
Ar hyn o bobl buont hefyd y cael pobl ar eu traed ac 
yn dawnsio mewn twmpathau mewn safleoedd o 
Benarth i Salisbury.

Yng ngeiriau Simon Jones ar gyfer 
fRoots:- “Beth nesaf? Wel, maent 
yn teithio ac mae gwyliau’n 
colli cyfle os nad ydynt wedi 
agor eu clustiau i’w harchebu 
yn fuan ... mae Allan yn y Fan 
yn gwisgo eu calonnau ar eu 
llawes, yn rym pendant yng 
ngherddoriaeth Cymru, gyda 
“NEWiD” eu cerdyn galw cryf a 
wyneb newydd gwych. Deuny-
dd disglair, dewr a thrawiadol.”  
fRoots No.400

“Mae gan gerddoriaeth allu prin 
i ddeffro emosiynau dwfn ym 
mhob un ohonom. Un o’r gorau yw 
hapusrwydd a dyna’n union yr hyn 
mae NEWiD, yr albwn diweddaraf 
o Allan yn y Fan yn ei wneud. 
Mae’n ddathliad bendigedig o 
gerddoriaeth a berfformir yn 
egniol a gyda chyfforddiad ysgafn 
na all ond cerddorion da sy’n cael 
mwynhau eu hunain ei gynhyrchu.”  
Tony Birch Folking.com

“DEUNYDD DISGLAIR, DEWR A THRAWIADOL!”
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“Mae Allan Yn Y Fan yn gwella drwy’r amser. 
Cerddoriaeth o’r radd orau a harmonïau 
gwych. Mae safon eu perfformiad yn amlwg 
bob tro y gwelwch nhw. Pleser pur.”
Sue Oates, Cadeirydd, Gŵyl Tŷ Tredegar/ 
Cyfarwyddwr Cerddoriaeth a Dawns.

“Roedd Allan Yn Y Fan y diweddglo perffaith 
i ddathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yng 
Nghaerdydd. Gwasanaeth proffesiynol o’r 
dechrau i’r diwedd. Welais i erioed gynifer o 
bobl ar eu traed ac yn dawnsio!” 
David Mahoney - Goruchwyliwr Cerdd, Roald 
Dhal’s City of the Unexpected

“Does dim dau amdani. Mae clywed Allan 
Yn Y Fan yn eich gadael yn teimlo’n dda 
a gallech gyfrif nifer y wynebau hapus yn 
ymdroelli ar eu ffordd adref ar stop-tap. 
Dyna’r effaith a gânt arnoch”. 
Mick Tems, cylchgrawn ar-lein Folk Wales

Adolygiadau NEWiD
“Wedi’i chwarae gyda gallu deheuig a meistrola-
eth wych o lais cynnil eu hofferyn. Mae Allan Yn 
Y Fan yn rhuo trefn newydd i mewn ac mae’n un 
sy’n coleddu newid.” 
Ian D. Hall, Liverpool Sound and Vision.

“Drwyddi draw, albwm o gerddoriaeth hynod 
hardd - a gaiff ei chwarae gan gerddorion 
medrus a all gyffwrdd eich enaid, gan wneud i 
chi ddawnsio gyda llawenydd - neu’r ddau.” 
Folkwords Reviews.

“Mae NEWiD yn crisialu Allan Yn Y Fan ar amser 
penodol mewn amser ac yn canfod fod y band 
hir-sefydlog ac uchel ei barch yma yn dal i fod 
ar frig eu gêm ac yn amlwg yn mwynhau’r 
gerddoriaeth a wnânt. Gan gyfuno cymysgedd 
o gerddoriaeth draddodiadol a chân, mae 
NEWiD gystal arddangosiad ag a gewch o’u 
gweledigaeth unigryw o ‘gerddoriaeth Geltaidd 
ar gyfer y 21ain ganrif’ ac mae’n sicr o ddod yn 
ffefryn gyda rhai a fu’n dilyn y grŵp ers amser 
maith a newydd-ddyfodiaid fel ei gilydd.” 
Helen Gregory, Folk Radio UK.

“Mae Allan Yn Y Fan yn fand gwreiddiau o ddifrif, 
maent yn cadw harddwch cerddoriaeth Celtaidd yn 
fyw ac yn berthnasol mewn byd gyda chymaint o 
amrywiaeth gerddorol. Rwyf i am un yn gobeithio y 
caf glywed o leiaf chwech albwm arall” 
Paul Rawcliffe,  FATEA Magazine 

https://tinyurl.com/y9dj8gb3
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