Foundation Degree Creative Industries: Popular Music
Technology

Yn gryno
Byddwch yn dysgu am bob agwedd o’r diwydiant cerddoriaeth, o gyfansoddi i ddefnyddio
meddalwedd cerddorol, technegau recordio byw a rheolaeth sain byw.

Dyma'r cwrs i chi os...
... Oes gennych gariad at gerddoriaeth boblogaidd
... Ydych eisiau cwrs ymarferol a fydd yn rhoi profiad i chi
... Ydych eisiau cyfuniad o sgiliau ymarferol a dealltwriaeth o theori

Beth fyddaf yn ei wneud?
Byddwch yn cael eich dysgu gan bobl broffesiynol brofiadol, yn ymgymryd â phrosiectau go
iawn ac yn cymryd rhan mewn gweithdai gydag artistiaid gwadd. Elfen bwysig o’r ail flwyddyn

yw lleoliad gwaith a fydd yn eich galluogi i gael profiad go iawn a gwneud cysylltiadau
gwerthfawr yn y diwydiant.
Yn ogystal â dysgu am dechnegau meddalwedd a pherfformio, byddwch yn cael cyfle i astudio
meysydd arbenigol, megis sain byw, recordio, cyfansoddi a threfnu. Byddwch yn dysgu hefyd
am y diwydiant cerddoriaeth, o’i hanes at agweddau a pherfformiadau, tra’n magu sgiliau
ymarfer proffesiynol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?
Mae’n bosibl y gofynnir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad, cymryd rhan mewn sesiwn gweithdy,
neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o’r broses ddethol.
Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y
pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo. Sylwch, os nad ydych yn cwrdd â'r
meini prawf gradd, yna efallai y gellir ystyried oedran a phrofiad.
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Beth sy'n digwydd nesaf?
Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r wybodaeth, profiad a hyder i weithio yn y diwydiant
cerddoriaeth. Fel arall, fe allech benderfynu symud ymlaen i raglen radd berthnasol. Bydd
myfyrwyr sy’n cwblhau’r Radd Sylfaen yn llwyddiannus yn gymwys i symud ymlaen i flwyddyn
olaf y BA (Anrh) Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd ar Gampws Prifysgol De Cymru yng
Nghaerdydd.

Gwybodaeth Ychwanegol
Breinir y cwrs yma gan Brifysgol De Cymru.
Y cod UCAS yw: WJ39
Cod y sefydliad: W01
Cod y campws: G
Gallwch wneud cais uniongyrchol i’r coleg neu trwy UCAS ar gyfer y cwrs yma.

