Diolch i chi am edrych ar ein llyfr lloffion, gobeithio
y gwnewch ei fwynhau!
Pwy ‘sa di meddwl nôl ym mis Mawrth 2020 y bysa ni wedi wynebu un o’r
blynyddoedd mwyaf heriol yn ein hanes. Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio
ar bob un ohonom, ar ein iechyd, gwaith a bywyd yn ei gyfanrwydd. Wrth reswm
mae ein ffordd o weithio ym maes y celfyddydau cymunedol wedi ei weddnewid.
Mai di bod yn gyfnod o newid aruthrol, a hynny ar gyflymder mewn cyfnod o ofn ac
ansicrwydd. ‘Roedd rhaid addasu a datblygu i sefyllfa ynysig ac o ymbellhau
cymdeithasol. 'Roedd angen dysgu sut i ddefnyddio technoleg mewn modd
newydd, a cheisio bod yn ddyfeisgar a chreadigol i barhau i gyrraedd pobl
Gwynedd.
Gyda blwyddyn mor eithriadol mae’n bwysig ein bod yn adlewyrchu a chofnodi’r
gwaith sydd wedi ei wneud yn ystod y deuddeg mis diwethaf. Felly dyma greu llyfr
lloffion i geisio cadw delweddau, hanes ac argraffiadau mewn un lle bach taclus.
Er gwaethaf yr holl heriau mae rhannu a dathlu’r creadigrwydd sydd wedi digwydd
yn holl bwysig i annog datblygu pellach ac i danio ein gwaith i'r dyfodol.
Mwynhewch y llyfryn bach hwn a cofiwch mae Celfyddydau Cymunedol Gwynedd
yma i gefnogi cymunedau Gwynedd drwy’r celfyddydau. Felly cadwch mewn
cyswllt â ni, rhowch wybod os oes gennych syniad am brosiect, neu os 'da chi
angen cefnogaeth, mae’n amser anodd ac os y gallwn eich helpu fe wnawn ein
gorau glas!

Swyddogion Datblygu Celfyddydau Cymunedol
Cyngor Gwynedd
www.gwynedd.llyw.cymru/celf
07766 902268 (Ffion) / 07789 032517 (Gwawr)
FfionStrong@gwynedd.llyw.cymru
GwawrWynRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Cyn i'r cyfnod clo cyntaf gychwyn cafodd un neu ddau o weithdai celf eu cynnal mewn
person i aelodau prosiect Criw Celf. Mae'r cynllun yma'n cefnogi plant a phobl ifanc
sy'n arddangos dawn a diddordeb arbennig ym maes celf drwy cyfrwng gweithdai,
arddangosfeydd a digwyddiadau. Yn hytrach na canslo'r gweithdai recordiwyd
gweithdai ar fideo a'u e-bostio allan i'n aelodau, ac fe gafodd pawb becyn o
ddeunyddiau celf drwy'r post i helpu creu o gartref!

Yr Artistiaid:
Glyn Price - Lisa Eurgain Taylor - Catrin Griffiths - Tess Urbanska

Cafodd gweithdai Criw Celf Bach, sydd yn weithdai i blant
7-11oed ym Mangor, Llanbedrog ac Aberdyfi, yn arferol, eu
trosglwyddo i weithdai fideo hefyd a'u creu gan dwy o'n
tiwtoriaid arferol:

Tess Urbanska a Jane Baraclough

Daeth yr enfys yn symbol o obaith ac yn ffordd o ddiolch i'n gweithwyr allweddol yn
2020. Braf oedd gallu cyfrannu at y delweddau yma gan gomisiynu Femke Van
Gent, arlunydd lleol, i ddylunio a chreu murlun arbennig ar gyfer un o furiau allanol
Storiel ym Mangor. Cerwch draw i weld y murlun pan gewch chi gyfle!

Mae project Ynys Blastig wedi dal i fynd
yn ystod y flwyddyn diwethaf hefyd. Mae
adnoddau addysgol arbennig wedi eu
creu a bydd gwefan a podlediadau ar
gael. Pwrpas Ynys Blastig yw ceisio
lleihau ein defnydd o blastig mewn modd
greadigol a gwneud i ni ystyried sut y
gallwn helpu diogelu ein hamgylchedd.

Diolch i Iola Ynyr, Sioned Evans,
Ceri Lloyd a Iwan Fôn am eu holl
waith ar y cynllun eleni.

Fel da ni'n gwybod mae creu yn llesol
iawn, a braf oedd gallu cynnig gweithdai
crefft ar-lein wedi'r pandemig daro gyda
cynllun Crefft Er Lles.
Lora Morgan, crefftwraig a perchennog
Siop Siafins, sy' 'di bod yn cynnal y
gweithdai
ar-lein
o'i
siop
yng
Nghaernarfon. Maent wedi bod yn
boblogaidd iawn gyda grŵp o grefftwyr
cyfeillgar yn cwrdd yn rheolaidd i gyd-greu
pob math o greadigaethau hyfryd.
Yn ogystal â'r gweithdai mae Crefft Er Lles
wedi bod yn rhan o Wŷl Gofalwyr Gwynedd
a Chynhadledd Dal i Fynd. Ac ar ben hyn i
gyd crewyd 60 o becynnau crefft am ddim i
drigolion Gwynedd oedd methu ymuno â'r
sesiynau ar-lein. Diolch i'r Gwasanaeth
Llyfrgelloedd am ddosbarthu'r rhain i ni
drwy eu cynllun clic a chasglu!

Gyda popeth dan glo doedd dim posib cynnal
gweithgareddau creadigol yn ôl yr arfer. Mi oedd
aros adref yn her i deuluoedd yn enwedig pan
oedd yr ysgolion ar gau. Felly dyma greu
cannoedd o Becynnau Prysur llawn deunyddiau
celf a chrefft, hadau, taflenni ag ati. 'Roedd bob
pecyn hefyd yn cynnwys llyfryn arbennig wedi ei
greu i gynnig syniadau ac ysbrydoliaeth i blant a
theuluoedd! Drwy gydweithio ag elusennau,
banciau bwyd, mudiadau ac ysgolion mae
cannoedd o becynnau wedi eu rhannu yn
ardaloedd Bangor, Deiniolen, Bethesda, Blaenau
Ffestiniog, Y Bermo a Pwllheli.
Mae hamperi creadigol yn y broses gael eu creu ar
hyn o bryd ar gyfer cartrefi gofal Gwynedd, un o'r
grwpiau sydd wedi eu heffeithio waethaf yn sgil y
pandemig yw bobl hŷn a staff cartrefi gofal, felly
gobeithio y gwnaiff yr hamperi helpu 'chydig bach!

Grŵp arall sydd wedi ei chael yn arbennig o heriol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yw
rhieni newydd. Mai di bod yn gyfnod unig iawn a'r profiad o fynychu apwyntiadau
meddygol a rhoi genedigaeth 'di bod yn ynysig ac anodd i nifer. Mae babanod a rhieni
newydd yn ennill llawer wrth gymdeithasu a rhannu profiadau ond nid yw hyn wedi bod
yn hawdd eleni. Felly, dyma fynd ati i gydweithio â Dechrau'n Deg ac Ymwelwyr Iechyd
ardal Y Bala a Talysarn i gynnal clwb newydd o'r enw Babi a Ni ar-lein. Cyfle i
chwarae, canu a dawnsio yn ogystal a chael sgwrs a dod i adnabod ein gilydd. Cafodd
bawb becyn hyfryd drwy'r post yn llawn teganau, propiau lliwgar a llyfryn bach yn llawn
syniadau a chaneuon.

Arweinydd Babi a Ni: Claire Lynch
Crefftwraig y Teganau: Nerys Jones
Comisiynwyd Nerys Jones artist a crefftwraig i greu
teganau bach wedi eu gwnio i'r babanod, braf oedd
gallu cefnogi artist llawrydd yn y cyfnod yma a chael
teganau bach unigryw wedi eu creu i'r pecynnau,
cliciwch ar y linc yma i gael gweld cynnwys y
pecynnau lliwgar!
https://www.youtube.com/watch?v=Iodx-ZvPRak

Mae llesiant meddyliol yn holl bwysig ag
eto, mae'r cyfnodau clo 'ma wedi cael
effaith negyddol ar lesiant meddyliol i
nifer. I geisio cefnogi llesiant trigolion
Gwynedd bu i ni ddyfeisio a chynnal
prosiect o'r enw Llesiant i Mi ym mis
Ionawr
2021.
Sefydlwyd
cymuned
gefnogol drwy gyfrwng grŵp Facebook
caedig. Pob dydd roeddem yn rhannu
gweithgareddau, dyfyniadau, lincs, fideos
a gweithdai arbennig wedi ei dewis i
gefnogi llesiant drwy'r Pum Ffordd at Les
sef:

Cymerodd 98 o bobl ran yn
Llesiant i Mi.
Nododd 83% o'r cyfranogwyr
hynny a lenwodd holiadur mesur
llesiant fod cynnydd yn y llesiant
wedi iddynt gymryd rhan yn y
prosiect.

Cysylltu
Dal i Ddysgu
Rhoi
Cymryd Sylw
Bod yn Actif

Mae gwaith ymchwil pwysig yn edrych ar pa ffordd orau i sefydlu cynllun celfyddydau
ar bresgripsiwn i Wynedd wedi bod yn cael ei gynnal yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Penodwyd Cwmni CELyn i gynnal ymchwil ar ein rhan, ac fe gafwyd ymgynghoriad arlein i gasglu barn y cyhoedd a gweithwyr a sefydliadau iechyd. Mae gwaith cynllunio
ar gyfer treialu model celfyddydau ar bresgripsiwn wedi cychwyn a bydd cynllun peilot
yn cael ei gynnal yn ystod y flwyddyn nesaf.

Mini Utopias Bach

Coflaid Covid

Mae Gwynedd Greadigol wedi ceisio
cefnogi y sector drwy amrywiol ddulliau yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn nyddiau
cynnar y pandemig crewyd grŵp
WhatsApp i gadw mewn cyswllt a rhannu
gwybodaeth, 'roedd yn ffordd dda o
gefnogi ein gilydd.
Cafodd ymarferwyr a chwmniau creadigol
gyfle i greu proffil am ddim ar wefan
Gwynedd Greadigol i hyrwyddo eu gwaith.
Nid pawb oedd a phresenoldeb ar y we
felly 'roedd yn ffordd dda o helpu rhai i
gychwyn hyrwyddo eu hunain yn ddigidol,
ac i gynyddu presenoldeb ar y we.
Rhannwyd 'cyllid sbarduno' i ymarferwyr
creadigol amrywiol i'w cefnogi i ymateb a
datblygu ffordd newydd o weithio mewn
ymateb i COVID.

Rhannu gwybodaeth ar y we

Mae Sgwrs a Chân yn gynllun sy'n anelu i leihau unigrwydd drwy gerddoriaeth.
Canolfan Gerdd William Mathias sy'n arwain ar y gwaith ac mae wedi bod yn cael ei
redeg ers sawl blwyddyn yng nghymunedau Gwynedd. Er gwaethaf cyfyngiadau
COVID mae wedi llwyddo i estyn allan i bobl y Sir gan weithio drwy gyfrwng fideo,
sesiynau a cyngherddau rhithiol, postio CD's a pherfformiadau cerddorol yng
ngerddi cartrefi gofal i bobl hŷn.

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn hynod heriol i bobl ifanc. Ar adeg pwysig yn eu
datblygiad, ble mae treulio amser gyda'u ffrindiau a cheisio bod yn fwy annibynnol yn
allweddol, mae COVID wedi bod yn rwystr enfawr. Pwysig felly oedd ceisio cynnig
cyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol gyda'u ffrindiau a rhai
eraill o'r un oed. Drwy weithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd
cefnogwyd project cyfansoddi miwsig ar-lein gyda Martin Daws ac Agent Orange,
project i archwilio thema'r 'Môr' gyda'r artist Jess Balla a datblygu sgiliau
entrepreneuriaeth wrth greu cynnyrch crefft gyda Lora Morgan.

Cafodd prosiect celf Ontrac ei gynnal i bobl ifanc Gwynedd mewn partneriaeth a
chynllun Adtrac. Roedd hwn yn gynllun hyfforddiant ar-lein i gefnogi pobl ifanc nad
oedd mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth i adnabod eu golau, adeiladu hunan
ymwybyddiaeth a chynyddu gwytnwch drwy gelf. Dyfeisiwyd gweithgareddau i godi
ymwybyddiaeth y bobl ifanc o'r Pum Ffordd at Les a'u cefnogi i ymgorffori nhw yn eu
bywydau bob dydd. Bu i'r bobl ifanc ennill dau gymhwyster yr un ar ol cwblhau'r
hyfforddiant, llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt, gobeithio'n fawr y bydd o fudd
iddynt wrth edrych am swyddi neu hyfforddiant pellach.

Braf oedd gallu cynnig cefnogaeth ariannol i
waith ein cydweithwyr yn yng Ngwasanaeth
Oedolion, Iechyd a Llesiant gan gyfrannu
tuag at Clwb Enfys a Chôr Makaton rhithiol.
"Roedd derbyn y gyllideb ganddoch chi wedi
ein galluogi ni i gynnig sesiynau
gweithgareddau creadigol i oedolion ag
anabledd dysgu neu awtistiaeth. Sefydlwyd
Clwb Enfys i gynnal gweithgareddau clef arlein yng nghwmni’r artist Elen Williams.
Cawsom hefyd gyfle i gyflogi hyfforddwraig
Makaton i sefydlu Côr Makaton newydd.
Mae’r flwyddyn yma wedi bod yn heriol iawn
i oedolon sydd ar ein cofrestrau wrth iddynt
peidio gallu mynd i ysgol, coleg, gwaith neu i
wasanaethau dydd. Mi oedd y sesiynau
yma’n cynnig ffordd o rannu sgiliau a
phrofiadau a chael cadw mewn cyswllt gyda
cyd-weithwyr a ffrindiau mewn cyfnod anodd
ac unig"
Meddai Eryl Williams, Swyddog Llesiant,
Cyngor Gwynedd.

Annog pobl ifanc i ddefnyddio y celfyddydau fel cyfrwng mynegiant mae proseict Fi Di
Fi gan Frân Wen wedi ei wneud ers sawl blwyddyn bellach, gyda 'chydig o fewnbwn a
cefnogaeth ariannol gan Celfyddydau Cymunedol Gwynedd. Dyma ddigwyddodd eleni
yng ngeiriau Frân Wen...
"Yn ymateb i heriau 2020-2021, bu i ni addasu ein rhaglen Fi Di Fi i gyfryngau digidol
newydd, er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gweithgareddau llesiant trwy’r
celfyddydau, a chefnogi pobl ifanc trwy’r cyfnod heriol. Cynhaliwyd sesiynau
celfyddydol-gymdeithasol dros zoom gyda phobl ifanc o gymuned BAME Bangor,
gweithgareddau meddwlgarwch drwy gyfrwng Instagram, a chrëwyd prosiect o’r
newydd yn creu hud drwy’r post mewn cyfnod unig. Mae gweld hyder y bobl ifanc a’u
perthynas gyda ni’n datblygu yn bleser, ac yn rhoi gobaith i ni ein bod wedi gallu
cefnogi ystod eang o bobl ifanc trwy’r cyfnod clo."

Gweithdy Celf Tess Urbanska

Gig Plu

Gig Mr Phormula

Er gwaethaf y cyfnodau clo trefnwyd nifer o
gigs a gweithgareddau byw mewn
partneriaeth â Gwynedd Greadigol. Roedd
gallu cynnig perfformiadau a chyfleoedd i
bobl Gwynedd gymryd rhan mewn
sesiynau creadigol yn holl bwysig. Roedd
gallu cynnig llwyfan a gwaith i ymarferwyr
creadigol hefyd yn bwysig iawn yn y cyfnod
anodd hwn gyda cyfleoedd gwaith yn brin
neu wedi dod i stop i'n perfformwyr.
Sefydlodd Gwynedd Greadigol Sianel ar
wefan AMAM a ffrydio gigs a sesiynau
creadigol oddi arni a thrwy Facebook.
Cafwyd rhaglen amrywiol, yn cynnwys
cerddoriaeth, celf, crefft, dawns ac
ysgrifennu creadigol, i gyd yn canolbwyntio
ar artistiaid o Wynedd...
Plu
Mei Gwynedd
9Bach
Mr Phormula
Mared Williams
Tegid Rhys
Dawns i Bawb
'Sgwennu Creadigol gyda Sian
Northey
Celf gyda Tess Urbanska
Crefft gyda Lora Morgan

Mae Celfyddydau Cymunedol wedi bod yn cynnig cefnogaeth a chyngor ar gyfer rhai o
gynlluniau celfyddydol prosiect LleChi ym Methesda, Deiniolen a Dinorwig. Mae Cyngor
Gwynedd, ar ran nifer o fudd-ddeiliaid, yn datblygu enwebiad i sicrhau Statws Safle
Treftadaeth y Byd i dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Ochr yn ochr â’r gwaith o
ddatblygu’r enwebiad, mae Cyngor Gwynedd yn gweithio ar draws cymunedau
chwarelyddol Gwynedd er mwyn ceisio grymuso, ail-gysylltu ac adfywio’r cymunedau
hynny trwy dreftadaeth.

Y Projectau Celfyddydol:
Yn yr Allt Ddu, Dinorwig mae meinciau llechi
arbennig ar ffurf wagen slab, a fyddai wedi cludo
llechi drwy'r chwarel gydag injan neu geffyl, am gael
eu creu a'u gosod yn rhan o gynllun dehongli hanes
y chwarel.
Ym Methesda mae trefniadau ar y gweill i daflunio
ffotograffau o'r Stryd Fawr 'ddoe a heddiw' ar adeilad
Annie's Orphans fel rhan o ddathliadau 200
mlwyddiant Chwarel y Penrhyn. Bydd murlun
parhaol yn cael ei baentio ar y wal wedi y dathliadau.
Draw yn Nhŷ Elidir, Deiniolen mae gwaith cynllunio
yn mynd rhagddi i gynnal prosiect murlun graffiti
arbennig gyda pobl ifanc i ddathlu treftadaeth
chwarelyddol yr ardal.

Ar 26 o Chwefror 2021 braf oedd cynnal cynhadledd ar-lein o dan y teitl Dal i Fynd.
Pwrpas y gynhaledd oedd dathlu a rhannu'r creadigrwydd a oedd wedi digwydd yng
Ngwynedd er gwaethaf y pandemig. Roedd yn ddiwrnod prysur a llawn gyda
chyflwyniadau gan nifer o fudiadau celfyddydol Gwynedd. Cawsom gyfuniad o
gyflwyniadau a gweithgareddau blasu, cyfle i wrando a chymryd rhan. Diolch i bawb
wnaeth gymryd rhan a mynychu, llawer o ysbrydoliaeth a syniadau wedi eu rhannu!
Cyflwynwyr: Cyngor Gwynedd / Cyngor Celfyddydau Cymru / Canolfan
Gerdd William Mathias / Dawns i Bawb / Llesiant i Mi / Crefft Er Lles / Fran
Wen / Pontio / Plu
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Diolch
am bori drwy ein llyfr lloffion!

Ffion a Gwawr

www.gwynedd.llyw.cymru/celf
celf@gwynedd.llyw.cymru

