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CELFYDDYDAU CYMUNEDOL GWYNEDD 
 

CROESO I’R DRYDYDD RHIFYN O NEWYDDLEN  

CELFYDDYDAU CYMUNEDOL GWYNEDD 

 
Rydym bellach ar ein trydedd newyddlen a dal i fod yn byw mewn amser 

heriol ac ansefydlog. Mae’r cyfnod yma wedi newid y ffordd rydym yn byw 

a dwi’n meddwl eu bod wedi dangos i ni beth sydd wir yn bwysig. 

Fel adran, ein bwriad yw cynnig cyfleoedd i artistiaid ac i drigolion Gwynedd 

o fewn y byd celfyddydol, a trwy wneud hyn rydym yn cryfhai pobl, a’n 

cymunedau. 

Mae ein sesiynau Crefft er Lles yn cynnig cyfleoedd i ddysgu sgiliau crefftio 

newydd ond meant hefyd yn cyfle i siarad a chymdeithasu gydag aelodau 

arall y grwp. Mae hyder yn cael ei magu trwy’r sesiynau yn ogystal â chyfar-

fod a phobl newydd. Mae’r tiwtor Lora Morgan yn gefnogol ac yn annog 

rhannu gwaith a syni-

adau gyda’i gilydd. 

Mae’r budd o sesiwn 

grefft fisol yn ymestyn 

yn bell o ddysgu sgil 

newydd. 

Yn y rhifyn yma cewch 

weld y gwaith mae 

cwmnïau, sefydliadau ac 

unigolion Gwynedd yn 

wneud a chewch weld y 

budd mae hwn yn dod i’r 

Sir ac i’w pobl. 

 

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, - edrychwch ar ol eich hunain! 

Celfyddydau Cymunedol Gwynedd 
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Zoe Murfin, Criw Celf Bach  

Gwaith celf plant MaesNi yn defnyddio Pecyn Prysur . 



Mae cynllun Sgwrs a Chân wedi bod yn rhedeg ers blwyddyn neu ddwy bellach. Mae’r cynllun yn cael ei arwain ar ein 

rhan gan Canolfan Gerdd William Mathias a’i fwriad yw ceisio lleihau unigrwydd drwy rannu profiadau cerddorol dros 

baned, sgwrs a chân. Er bod Covid wedi atal sesiynau arferol, roedd CGWM yn benderfynol bod y sesiynau am bar-

hau, felly symudwyd y sesiynau i fod ar-lein. Roedd creu sesiynau rhithiol yn fendith i rheini gyda chyswllt i’r we i allu 

cyfarfod yn saff gydag aelodau arall ac ymuno a sesiwn dan arweiniad y tiwtor.  Nid pawb sydd â chyswllt i’r we, ac 

mae rhai aelodau o’r sesiynau yn byw mewn ardaloedd gwledig yn bell o dref neu bentref. Penderfynwyd CGWM i 

greu CD o’r caneuon i’w postio. Golygwyd hyn bod pawb yn gallu parhau i ganu, er bod rhai yn methu ar y sgwrs a’r 

elfen gymdeithasol o’r sesiynau. 

Cawsom sesiwn Nadoligaidd ar Ddydd Mawrth 15fed o Ragfyr gyda Ceri Wyn Rawson yn arwain yn ogystal â pher-

fformiad gan Dylan Cernyw. Ymunodd aelodau o wahanol grwpiau'r Ganolfan a’r sesiwn yn ogystal â rhai pobl hollol 

newydd. 

Os yr hoffech dderbyn copiau o’r fideos 
cerdd yma  

e-bostiwch post@cgwm.org.uk  neu  

ffoniwch 01286 685 230.                                                               

PECYNNAU PRYSUR 

SGWRS A CHÂN 

Gyda COFID yn amharu ar ein gallu i 
ddod ynghyd i gydweithio a chreu ‘da ni 
wedi bod yn brysur yn dyfeisio, creu a 
dosbarthu nifer o Becynnau Prysur i’n 
cymunedau. Mae’r pecynnau yma yn 
cynnwys deunyddiau celf a chrefft a 
llyfryn pwrpasol yn llawn gweithgaredd-
au ac ysbrydoliaeth i gadw teuluoedd 
Gwynedd yn brysur a diddan gartref. 
Cafodd y llwyth cyntaf o 330 o becynnau 
eu dosbarthu i deuluoedd ym Maes-
geirchen nôl yn yr haf, gyda gweithgar-
eddau yn annog teuluoedd i fod yn 
greadigol a mwynhau’r awyr agored. Yn 
ystod hanner tymor yr hydref cafodd 
llwyth newydd o 455 o becynnau eu 
creu ar gyfer teuluoedd yn Neiniolen, 
Bethesda a Blaenau Ffestiniog.      

Blas mwy hydrefol oedd i’r rhain â 
gweithgareddau yn ymwneud ag ail-
gylchu, llechi a Calan Gaeaf yn cael eu 
cynnwys. Mae cynlluniau pellach ar y 
gweill i greu pecynnau Nadoligaidd i 
deuluoedd yn Y Bermo a Phwllheli a 
mwy fyth ar gyfer y flwyddyn newydd. 
Mae wedi bod yn bleser cael creu’r pec-
ynnau yma, a chael cydweithio ag  
amrediad eang o bartneriaid cymunedol 
i’w dosbarthu i deuluoedd sydd eu han-
gen drwy elusennau, grwpiau  
cymunedol a banciau bwyd. Dyma  
luniau rhai o’r pecynnau yn cael eu par-
atoi a rhai o greadigaethau’r plant a 
dderbyniodd becyn.  
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(llun o sesiwn Nadolig 15/12/2020 ar Zoom) 



BABI A NI 

Mae mynd i grwpiau rhieni a babanod yn bwysig iawn i rieni ac i’w babanod bach yn ystod misoedd cyntaf bywyd, maent 
yn cynnig cyfle i gymdeithasu, cefnogi ein gilydd a helpu meithrin ymlyniad iach. Eto, mae   COVID wedi amharu ar ein 
gallu i wneud hyn eleni, felly, da ni wrthi’n cynllunio prosiect newydd, ar y cyd â Dechrau’n Deg ac Ymwelwyr Iechyd 
Gwynedd, i gynnig cyfleoedd i gwrdd yn rhithiol a darparu gweithgareddau a phecynnau creadigol a synhwyraidd i gartrefi 
gyda babanod 0-1 oed.  

Byddwn yn anelu i weithio â rhieni newydd yn ardaloedd Talysarn a’r cylch yn ogystal â’r Bala a’r cyffiniau ar ddechrau 
2021. Os yw’r peilot yma’n llwyddiannus y gobaith yw gallu ehangu i  ardaloedd eraill maes o law.  

Cadwch lygad allan am fwy o fanylion ar wefan a chyfryngau cymdeithasol Gwynedd Greadigol dros yr wythnosau nesaf, 
neu cysylltwch am fwy o wybodaeth os yr hoffech ddysgu mwy am Babi a Ni.  

 

Os ydych yn awyddus i gynnal gweithgaredd neu gynllun celfyddydol 

yng Ngwynedd ac angen cyfraniad ariannol i’ch helpu, beth am lunio 

cais am grant i Gronfa Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd? 

Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i grwpiau cymunedol neu wir-

foddol.  

Os ‘da chi’n ymarferydd creadigol sy’n awyddus cynnal cynllun cym-

unedol beth am baru â grwp cymunedol i lunio cais i’r gronfa hon?  

Efallai yr hoffech gynnal gig rhithiol, gweithdai creadigol ar y we, 

cynnal grŵp darllen neu glwb dawns, neu beth am gyfansoddi cân 

neu sefydlu grŵp creadigol ar Facebook? 

Y dyddiad cau nesaf yw 30 o Ragfyr, ymwelwch â gwefan Cyngor 

Gwynedd i lawrlwytho ffurflen gais, neu os hoffech fwy o wybodaeth 

mae croeso i chi ffonio Gwawr ar 07789 032517. Cerwch amdani! 

 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Budd-daliadau-a-grantiau/
Grantiau-celfyddydol.aspx  
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GRANTIAU  CELFYDDYDAU CYMUNEDOL 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Budd-daliadau-a-grantiau/Grantiau-celfyddydol.aspx
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Budd-daliadau-a-grantiau/Grantiau-celfyddydol.aspx


CREFFT ER LLES 

Trefnwyd sesiwn cyntaf Crefft er 
Lles ym mis Mehefin. Roedd yr ym-
ateb gwych wedi dangos yr angen 
i’r fath yma o weithgaredd.  Yn di-
lyn llwyddiant y cwrs gyntaf, trefn-
wyd ail gyfres o weithdai i gychwyn 
mis Tachwedd ac i barhau am bum 
mis.   

Nod y sesiynau yw cynnig cyfle i 
drigolion Gwynedd gael cymryd 
rhan mewn sesiynau crefft o adra 
gan ddysgu sgiliau newydd. 

Yn ogystal a hyn mae’r aelodau yn 
cael cymdeithasu a chyfarfod a 
phobl newydd a magu hyder trwy 
ddysgu sgiliau newydd.                                              
Lora Morgan sydd yn cynnal y ses-

iynau. Mae'n berchennog Siop 
Siafins a chrefftwraig lleol llawrydd. 
Mae Lora yn berson hawddgar a 
thalentog gyda'r gallu i roi hyder i 
eraill wrth ddysgu. 

 Roedd y 10 aelod wedi derbyn pec-
yn o nwyddau crefft trwy'r post 
oddi wrth Lora, a byddant yn def-
nyddio’r  deunyddiau yma i greu 
rhywbeth gwahanol ym mhob ses-
iwn. Mae'r ymateb o’r sesiynau 
cyntaf wedi bod yn wych a phawb 
yn edrych ymlaen at y sesiynau yn y 
flwyddyn newydd. 

“Dwi wir wedi mwynhau, diolch yn 
fawr i Lora”. 

LLESIANT I MI 2021 

Wedi blwyddyn heriol a rhwystredig iawn ‘da ni 

wrthi’n paratoi ‘her’ newydd a chyffrous ar gyfer bobl 

Gwynedd i hyrwyddo eu llesiant. Mae’r feirws yn fyg-

ythiad i iechyd corfforol pawb ohonom, ond mae hef-

yd wedi  llwyddo i gael effaith sylweddol ar iechyd 

meddyliol nifer fawr ohonom mewn amrywiol ffyrdd. 

Mae unigrwydd yn broblem sydd wedi wynebu nifer 

helaeth ohonom, sydd yn ei dro yn effeithio’n negydd-

ol ar ein llesiant meddyliol. 

Rhwng 19 a 29 o Ionawr 2021 bydd modd i bobl dros 

18 oed yng Ngwynedd gymryd rhan mewn sialens 

greadigol AM DDIM ar-lein, a fydd yn cynnig gweith-

gareddau amrywiol drwy gyfrwng grŵp Facebook ar-

bennig. Y syniad yw rhannu tips dyddiol, sesiynau 

cwestiwn ac ateb, fideos, gweithgareddau creadigol, 

lincs defnyddiol ac ati, i’n helpu i ddefnyddio creadig-

rwydd i gynnal neu gwella ein llesiant. Y gobaith yw 

rhoi ‘cic start’ da i flwyddyn newydd a chefnogi ein 

gilydd mewn awyrgylch cefnogol ar-lein. Bydd manyl-

ion am y sialens yma yn cael eu rhannu ar wefan a 

Facebook Gwynedd Greadigol maes o law, cadwch 

lygad allan am y manylion llawn a sut i gofrestru! 
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Pleser gan Gwynedd Greadigol oedd gallu cynnig 

cyfraniadau ariannol o £500 yr un i bump o ymarfer-

wyr creadigol o Wynedd, a’u partneriaid proffesiyn-

ol, i greu cynlluniau creadigol mewn ymateb i sefyllfa 

COVID. Gwahoddwyd unigolion a mudiadau celfydd-

ydol o Wynedd i gyflwyno ceisiadau am gefnogaeth 

ariannol i beilota dulliau creadigol newydd o weithio 

mewn ymateb i COVID a penderfynodd y Panel As-

esu ddyrannu cyfraniadau i’r unigolion canlynol… 

 

Prosiect ‘Ffaffian’ gan Menai Rowlands – Prosiect i 

gynnig cefnogaeth a platfform digidol i hyrwyddo a 

chefnogi ymarferwyr creadigol yng Ngwynedd gan 

rannu prosiectau, 

tiwtorielau, straeon 

byrion, ffilmiau anim-

eiddio a rhaglenni 

dogfennol drwy’r 

iaith Gymraeg yn 

bennaf ar sianel 

YouTube newydd a 

phwrpasol fydd yn 

cael ei lansio yn 2021.  

 

‘Coflaid Covid’ gan Iola Ynyr – Bydd y cynllun yn ym-

chwilio i ffyrdd celfyddydol digidol o fynegi ei 

phrofiadau cadarnhaol o dderbyn cefnogaeth gan   

Llun gan Kristina Banholzer 

 

grwpiau merched ar-lein dros gyfnod y Coronaf-

eirws, wrth ymdopi gyda’i iechyd meddwl a’i hadfer-

iad fel alcoholig tra’n wynebu heriau dybryd yn ec-

onomaidd fel artist llawrydd.  

‘Miniature Utopias Bach’ gan Lindsey Colbourne – 
Prosiect amlgyfrwng fydd yn mynd i’r afael ag ansic-
rwydd ein byd wedi’r cyfnodau clo. Bydd yn archwil-
io sut y byddwn yn wynebu difrifoldeb llethol ein 
sefyllfa wedi COVID, gan gynnwys materion newid 
hinsawdd a chwymp ein ecosystem. Bydd Lindsey yn 
cydweithio ag artistiaid, ysgolion a chymunedau a’u 
gwahodd i greu eu ‘Minature Utopias Bach’ eu hun-

ain i adlewyrchu ac i sbarduno newid cadarnhaol yn 
ein cymdeithas. Ymwelwch â’r wefan i ddysgu mwy 
am y cynllun - https://lindseycolbourne.com/
prosiectiauprojects#/utopias-bach  
 
Cwrs Adrodd Straeon Drwy Ffotograffiaeth Ar-lein 

gan Denise Baker – Bydd Denise yn datblygu a chyn-

nal cwrs ffotograffiaeth newydd i’w gynnal ar y we, 

gan ddarparu hyfforddiant arbenigol i ymarferwyr 

creadigol yng Ngwynedd ar sut i adrodd straeon 

drwy gyfrwng ffotograffiaeth. 

‘Lloches’ gan CARN – Creu gardd seintwar ar gyfer 

defnydd y gymuned yn ardal Caernarfon. Y bwriad 

yw creu gardd sy’n lloches i bobl sy’n dioddef â gor-

bryder ac iselder, drwy ddarparu gofod tawel i gael 

egwyl ynddo os yw prysurdeb ein strydoedd yn or-

mod iddynt, yn arbennig yn sgil COVID. Bydd murlun 

yn cael ei baentio yn yr ardd arbennig hwn gan ar-

tistiaid o Wynedd, gan gyfrannu tuag at greu gofod 

heddychlon i ymlacio ynddo. 

Pob dymuniad da i’r pum cynllun ac edrychwn ym-

laen at weld ffrwyth llafur gwaith creadigol pob un 

ohonynt yn y dyfodol agos. 

CYLLID SBARDUNO GWYNEDD CREADIGOL 
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CYNHADLEDD         
CELFYDDYDAU 
YN YMATEB I 
COVID 

 

Mae sector y celfyddyd-

au wedi ei effeithio’n 

sylweddol gan COVID ac 

wedi gorfod addasu ei 

ffordd o weithio. Mae 

dyfeisgarwch a chreadig-

rwydd gweithwyr y sec-

tor i’w ganmol a mae 

pawb wedi ceisio ymat-

eb i’r heriau gan weithio 

mewn ffyrdd newydd ag 

arloesol.  

Er mwyn dysgu o 

brofiadau ein gilydd ac i 

rannu arferion da bydd 

cynhadledd undydd AM 

DDIM yn cael ei gynnal 

ar-lein yn y flwyddyn 

newydd. Y bwriad fydd 

rhannu a dathlu creadig-

rwydd yn ystod COVID 

yn ogystal â thrafod her-

iau a sut y gellir eu gor-

esgyn i’r dyfodol. Gob-

eithio y bydd yn gyfrwng 

buddiol i ddod a rhai o’r 

prosiectau newydd yma 

yn fyw drwy gyfrwng 

gweithdai, sgyrsiau, 

cyflwyniadau, fideos ag 

ati.  

Os yr hoffech gynnig syn-

iad am y math o gyn-

nwys yr hoffech ei gael, 

neu os yr hoffech gym-

ryd rhan cysylltwch â 

Gwawr i drafod cyd-

weithio. 

RHAGLEN RHITHIOL – YMATEB I COVID 
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Wrth i ni symud yn barhaol i weithio yn rhithiol (am y dyfodol agos beth bynnag) 
rydym fel adran yn rhaglennu gweithgareddau amrywiol gan ddefnyddio technol-
eg i alluogi ni gyrraedd ein cynulleidfaoedd. Mae cyfres o weithdai rhithiol wedi 
trefnu o Ragfyr 2020 i Fawrth 2021. Nod y gweithdai  yw cynnig gweithgareddau 
gwahanol i bobl Wynedd. 

Rhagfyr- Sesiwn Sgwrs a Chân Nadolig gyda Chanolfan Gerdd William Mathias. 
Agorwyd y sesiwn i unrhyw un allu ymuno (trwy gofrestru o flaen llaw) ac yn cael 
ei gynnal ar Zoom.  Yn ogystal â’r tiwtor Ceri, perfformiodd Dylan Cernyw darnau 
ar y delyn.  

Ionawr-Bydd Dawns i Bawb yn arwain sesiwn ‘Symud’ addas i unrhyw oedran ar 
Ionawr y 14eg . Bydd gofyn i gofrestru o flaen llaw i fynychu’r sesiwn gydag arben-
igwr dawns. Mae’r sesiwn yma yn gyfle i ddod a chynulleidfa newydd i ddawns a 
dangos y gwahanol fath o ddawns a symud sydd yn bodoli. Mae hefyd yn gyfle da i 
neud ymarfer corff ysgafn. 

Yn ogystal â sesiwn Dawns i Bawb, bydd Canolfan Gerdd William Mathias yn cyn-
nal sesiwn Camau Cerdd. Mae sesiynau Camau Cerdd ar gyfer rhieni/gofalwyr a 
babis 0-3 oed.  Mae’r sesiynau ysgafn yma yn gyfle i fabis canu a chlywed cerddor-
iaeth. Mae’r sesiynau yma yn fwy pwysig yn yr amser heriol yma pan nad oes ses-
iynau arferol i rieni newydd oherwydd cyfyngiadau. 

Chwefror - Yn ystod hanner tymor Chwefror bydd Tess Urbanska yn rhedeg dwy 
sesiwn celf  i blant 7-11 oed. Lle i 10 bydd yn y sesiwn gyda Tess a byddant yn def-
nyddio pethau pob dydd (yn cynnwys ailgylchu) i greu darnau o gelf. 

Bydd mwy o weithgareddau yn cael eu cyhoeddi yn y flwyddyn newydd. 

Mae rhaglen fer o gigs rhithiol wedi’i 

drefnu i gychwyn ym mis Ionawr. 

Bydd y gigs yma yn cael ei ffrydio yn 

fyw i dudalen Facebook yr artist a hef-

yd i AM (amam.cymru). 

Ym mis Ionawr bydd Mr Phormula yn perfformio. Mae Mr Phormula newydd 

ryddhau albwm newydd ‘Tiwns’ ym mis Tachwedd. Mae o’n beatbocsiwr, tiwt-

or ac yn gynhyrchydd. Mr Phormula sydd yn gyfrifol am yr arholiad TGAU Beat-

bocsio. 

Mis Chwefror byddwn yn croesawy’r triawd Plu i berfformio. Brawd a dwy 

chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o ardal Caernarfon yw'r grŵp Plu, a 

ffurfiodd yn Haf 2012. Mae Plu yn fand pop amgen gyda harmoniau agos 3 

rhan yn asgwrn cefn cyson i'w set amrywiol. Maen nhw wedi bod nôl yn Stiwd-

io Sain yn ddiweddar yn recordio albwm newydd.  Byddwn yn cael clywed can-

euon hollol newydd yn ogystal â rhai o’r hen ffefrynnau. 

GIGS BYW 



 

Gwawr Wyn Roberts, 

Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol  

07789 032517  

gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru 

Mae’r cynllun ymchwil i sefydlu rhaglen celfyddydau ar bresgripsiwn yn parhau. Amcan y 

cynllun ymchwil yma yw archwilio a threialu dull o ddarparu profiadau celfyddydol er 

iechyd a lles drwy fodel celfyddyd ar bresgripsiwn.  

Cafodd y cyhoedd a mudiadau’r Sir gyfle i ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus dros y 

misoedd diwethaf i rannu barn am y cynllun, nodi’r anghenion a chynnig awgrymiadau 

am y ffyrdd gorau i gefnogi iechyd a llesiant pobl Gwynedd drwy’r celfyddydau. Diolch yn 

fawr iawn i bawb wnaeth ymateb i’r holiadur ar-lein, cafwyd ymateb gwych gyda dros 700 

o ymatebion gan aelodau o’r cyhoedd.  

Y cam nesaf yw dadansoddi’r ymatebion a dyfeisio cynllun i’w dreialu yn ystod 2021, yn 

ogystal â ymchwilio dulliau cynaliadwy o gynnal ag ariannu cynllun o’r fath. Credwn y 

bydd y galw am weithgareddau celfyddydau mewn iechyd a lles yn gynyddol bwysig fel 

mae cymdeithas yn dygymod ac adfer yn sgil COVID, da ni’n edrych ‘mlaen i beilota 

gweithgareddau a dulliau o weithio yn ystod 2021. 

CELFYDDYDAU AR BRESGRIPSIWN 
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Ffion Strong,  

Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol  

dros dro 

01286 679721  

ffionstrong@gwynedd.llyw.cymru  

Gwynedd Greadigol 

www.gwyneddgreadigol.com 

www.gwynedd.llyw.cymru/celf 

Facebook:  

Gwynedd Greadigol – Creative Gwynedd 

 

Twitter:  

@CelfGwyneddArts 

 

DIOLCH YN FAWR 

MANYLION CYSWLLT 

mailto:ffionstrong@gwynedd.llyw.cymru
mailto:ffionstrong@gwynedd.llyw.cymru

