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Ganwyd Ludwig van Beethoven

yn Bonn. Yn ôl rhan fwyaf yr

ysgolheigion, ei ddyddiad geni

oedd 17 Rhagfyr 1770.

Cyfansoddwr a phianydd

o'r Almaen oedd

Beethoven.

Bu farw Beethoven ar

26 Mawrth 1827 yn

Fienna.
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5Dechreuodd Beethoven golli

ei glyw yn ei ugeiniau hwyr ac

roedd yn gwbl fyddar erbyn

canol ei bedwardegau.

Chwaraeodd Beethoven ran

enfawr yn y gwaith o symud

cerddoriaeth glasurol o Gyfnod

Clasurol y 18fed ganrif i Gyfnod

Rhamantaidd y 19eg ganrif.

I'm One!

Darnau nodedig:
● Symffoni Rhif 3 (“Eroica”)
● Symffoni Rhif 9 (“Corawl”)
● Sonata Rhif 14 ("Sonata
Golau Lleuad")
● Bagatelle Rhif 25 ("Für Elise")
● Concerto Rhif 5 i'r piano
("Concerto i'r Ymerawdwr")
●Fidelio

Dyfeisiodd Beethoven y
"motiff germ", lle'r oedd
y symudiadau a
ysgrifennai yn seiliedig
yn gyfan gwbl ar yr
ychydig nodau cyntaf.

Yn wahanol i rai cyfansoddwyr,
fel Mendelssohn, a gynhyrchodd
gyfansoddiadau mewn un drafft,
byddai Beethoven yn ail-
ysgrifennu ei waith yn helaeth,
gan gynhyrchu sawl fersiwn o un
darn.

Rhennir cerddoriaeth
Beethoven yn dri chyfnod
gwahanol - y cynnar (hyd at
1802), y canol neu’r "arwrol"
(1802 i 1812) a’r hwyr (1812
hyd ei farwolaeth ym 1827).

Ysgrifennodd
Beethoven "adrannau
datblygu" hir yn ei
gyfansoddiadau, a
ehangodd y deunydd
cerddorol yn fwy nag a
wnaeth unrhyw
gyfansoddwyr erioed o’i
flaen.

Ludwig Van
Beethoven

Roedd tad Beethoven am iddo gael

ei gymharu â Mozart, a oedd eisoes

wedi ennil l  bri  fel athrylith

gerddorol,  felly ar y poster ar gyfer

cyngerdd cyntaf Beethoven,

dywedodd ei dad gelwydd, bod

Beethoven yn 6 oed yn hytrach na

7.
Roedd diffyg clyw Beethoven

mor ddifrifol erbyn Premiere ei
Symffoni Gorawl na

sylweddolodd fod y gerddorfa
wedi gorffen o'i  f laen. Daliodd ati

i  arwain nes i  ganwr ei droi i
weld y gynulleidfa yn

cymeradwyo.

Yn ôl y sôn, byddai

Beethoven yn trochi ei ben

mewn dŵr oer cyn

cyfansoddi.

Dywedir pan fu farw

Beethoven, ar yr un foment

cafwyd taran fawr swnllyd

yn ystod storm.
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