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Mae Cam 3 wedi
cychwyn…
Bydd Cam 3 cARTrefu, prosiect
celfyddydau mewn cartrefi gofal Age
Cymru, yn parhau tan fis Awst 2021.

Os ydych yn artist neu’n berson creadigol, ac os
hoffech fynychu gweithdy, gallwch gofrestru ar
Eventbrite.co.uk trwy chwilio am cARTrefu - “An
introduction for artists and creatives”. Bydd y
digwyddiadau hyn yn cael eu diweddaru’n
rheolaidd trwy 2020-2021.

Mae Cam 3 yn canolbwyntio ar rymuso staff
cartrefi gofal i wella amrywiaeth ac ansawdd y
ddarpariaeth greadigol a geir yn eu cartrefi gofal,
yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r buddion
sydd ynghlwm wrth greadigrwydd mewn cartrefi
gofal, yn meithrin gallu trwy rannu’r hyn a
ddysgwyd yn sector y celfyddydau, ac yn meithrin
cynaliadwyedd. Diolch i fwy o gyllid gan Sefydliad
Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru, bydd
cARTrefu yn cyflwyno gweithdai cartrefi gofal,
cynlluniau gweithgareddau a gweithdai artistiaid yn
rhad ac am ddim ledled Cymru tan fis Awst 2021.
Os ydych yn rheolwr cartref gofal, yn gydlynydd
Rydym ar Facebook erbyn hyn …Cartrefu—Age
gweithgareddau neu’n aelod staff mewn cartref
Cymru. Cewch y diweddaraf am bopeth yma, yn
gofal, ac os hoffech wneud cais i fod yn rhan o
cynnwys ble y byddwn yn cynnal gweithdai
cARTrefu, ewch i wefan agecymru.org.uk/cartrefu
artistiaid, lluniau o’n gweithdai cartrefi gofal ac,
wrth gwrs, taith Ciwb cARTrefu.

Dilynwch ni ar
Facebook

Pleser yw cyhoeddi…
bod cARTrefu wedi
cyrraedd rowndiau terfynol
Gwobrau Gofal 3ydd
Sector Markel yn Llundain.
Mae cael ein dewis i fod
ymhlith y tri olaf yn arwydd
pendant o waith caled ac
ymroddiad holl dîm
cARTrefu!

Dewch i gyfarfod ag artistiaid Cam 3
Ailsa Richardson
Mae cefndir Ailsa yn cynnwys bod yn ddawnsiwr, yn wneuthurwr theatr, yn
artist gweledol ac yn gerddor, ac mae llawer o’i gwaith wedi ymhél ag
ymgysylltu â chymunedau, addysg ac ymchwilio. Mae iechyd a llesiant,
ymwybyddiaeth amgylcheddol a chydweithredu yn themâu a welir dro ar ôl tro
yn ei gwaith. Mae wedi bod yn berfformiwr ac yn artist preswyl gyda Goat
Island, Kneehigh Theatre, National Theatre Wales a Siobhan Davies Studios.
Mae Ailsa wedi’i lleoli yng Ngogledd Sir Benfro.

Alice Briggs
Artist, addysgwr yn y celfyddydau a churadur yw Alice Briggs, ac mae
wedi arddangos gwaith yn y DU ac yn Ewrop. Ar hyn o bryd mae’n
guradur cynorthwyol yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, ac mae
wedi cael profiad o gomisiynu a rheoli prosiectau celf cyhoeddus yn
rhinwedd ei rolau blaenorol fel Rheolwr Prosiectau yn Cywaith Cymru,
asiantaeth celfyddydau cyhoeddus Cymru, tiwtor yn y celfyddydau yn
Ysgol Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth, a dehonglwr oriel yng
Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Bu hefyd yn hwylusydd yn y
celfyddydau ar gyfer Haul – Celfyddyd mewn Iechyd. Mae Alice wedi’i
lleoli yng Ngheredigion.

Alison Moger
Mae Alison Moger yn addysgwr ac yn artist gweledol sydd wedi hen ennill ei
phlwyf. Fe’i magwyd yng Nghymoedd y De, ac mae ethos amgylcheddol ac
ailgylchu wrth galon a chraidd ei gwaith bob amser. Graddiodd Alison yn 2005
ac mae’n gweithio ar ffurf y cyfryngau cymysg, print a gwnïo. Mae Alison yn
cymryd rhan yn frwd yn y celfyddydau gweledol ac mae wedi llwyr ymrwymo
i’r cyfrwng, gyda sgiliau cyfathrebu, sylwi a gwrando da.
Mae gan Alison y gallu i ddeall a thosturio wrth bobl ag anawsterau
cyfathrebu, ynghyd â’r gallu i weithio’n effeithio trwy gyfrwng y dychymyg a
chreadigrwydd, gan roi dull hyblyg a dyfeisgar ar waith. Mae Alison wedi’i lleoli
ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Claire Cawte
Tiwtor yw Claire, ac mae hefyd yn gynllunydd ac yn wneuthurwr tecstilau
sy’n arbenigo mewn ffibrau naturiol, lliwiau planhigion a gwneud ffelt.
Ymhellach, mae ganddi ymwybyddiaeth o’r materion amgylcheddol a’r
materion cynaliadwyedd a wynebwn heddiw. Mae Claire wedi gweithio
mewn amrywiol leoliadau, yn cynnwys unedau diogel, ysbytai, hosbisau a
chartrefi gofal. Mae’n dwyn ysbrydoliaeth o’r amgylchedd naturiol a’r byd
o’n cwmpas, gan ganolbwyntio ar archwilio sgiliau crefftau llaw
traddodiadol trwy ddefnyddio dulliau’r gorffennol â gwedd fodern. Mae
Claire wedi arddangos ei gwaith yn y wlad hon ac yn rhyngwladol. Yng
Nghaerdydd y mae Claire wedi’i lleoli.

Dewch i gyfarfod ag artistiaid Cam 3
Jon Dafydd-Kidd
Mae Jon yn Wneuthurwr Theatr ac yn Gerddor sy’n canolbwyntio ar ymarfer
creadigol cynhwysol. Pleser iddo yw cael gweithio gyda sefydliadau
celfyddydol yr ystyrir eu bod yn arweinwyr yn eu meysydd yng Nghymru, yn
cynnwys Hijinx Theatre, Music Theatre Wales a Chelfyddydau Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru (Theatr). Jon yw sylfaenydd y sefydliad celfyddydol
COMMUSICATION (2012), ac Nid Fy Mwncïod i/Not My Monkeys (2015).
Gellir teimlo’r ffocws sydd gan Jon ar gynhwysiant yn ei ymdrechion fel aelod o
fwrdd ASSITEJ UK a Chadeirydd Theatr ar gyfer Cynulleidfaoedd Ifanc Cymru.
Mae hefyd yn aelod bwrdd interim ar gyfer yr International Inclusivity Arts
Network (IIAN) ac yn Hyrwyddwr Cenedlaethol Cymru. Mae Jon wedi’i leoli yn Sir Fynwy.

Jon Ratigan
Mae Jon yn gweithio’n bennaf gyda Delweddau Symudol a phaentiadau. Mae
ganddo ddiddordeb arbennig mewn defnyddio cyfryngau ‘eraill’ fel lluniau,
cerfluniau clai a chollage i greu ffilmiau. Mae gwaith Jon yn canolbwyntio ar
straeon, atgofion a breuddwydion, ac yn aml mae’n archwilio’r rôl sydd gan
‘lefydd’ yn y rhain.
Mae Jon wedi arddangos gwaith Delweddau Symudol mewn amryfal wyliau,
yn cynnwys yr Alchemy Moving Image Festival yn yr Alban, The London Short
Film Festival yn yr ICA, G39 Caerdydd ac Experiments in Cinema,
Albuquerque. Mae Jon wedi’i leoli ym Mro Morgannwg.

Laura Reynolds
Mae Laura wedi bod wrth ei gwaith fel artist ers 1999. Mae ganddi BA Anrh
mewn Cerameg ac MA yn y Celfyddydau Cain o Goleg Celf Abertawe. Ar
ôl graddio yn 1999 aeth ati i greu’r oriel ‘dros dro’ gyntaf yn Abertawe a
sylfaenu Applied Arts Un. Ltd, sef sefydliad celfyddydau cymunedol sy’n
anelu at annog balchder a chyfranogiad yn y celfyddydau cain yn Abertawe
a thu hwnt. Mae Laura wedi gweithio gydag amryfal ysgolion, cartrefi
preswyl, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn cynnwys: Cyngor
Celfyddydau Cymru, Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Cymunedau yn Gyntaf,
Adran Addysg Barhaus Oedolion Abertawe, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru ac Urban Foundry. Mae Laura wedi’i lleoli yn Abertawe.

Lizzy Stonhold
Ar ôl astudio’r Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Reading a Choleg y
Celfyddydau Gorllewin Cymru, dychwelodd Lizzie i Sir Benfro lle’r aeth ati i
sylfaenu’r sefydliad celfyddydol gwobrwyol, Coast Lines. O wau i animeiddio,
daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer ei phrosiectau o’i llyfrau braslunio sy’n llawn
lluniau o’r pethau y sylwodd arnynt. Ei phrif angerdd yw rhannu’r prosiectau
hyn gyda’i chymuned a chynorthwyo dysgu creadigol mewn ysgolion. Mae
Lizzie wedi’i lleoli yn Sir Benfro.

Dewch i gyfarfod ag artistiaid Cam 3
Michal Iwanowski
Ganed Michal Iwanowski yng Ngwlad Pwyl ac mae’n gweithio yng
Nghaerdydd fel artist a thiwtor Ffotogaleri. Astudiodd Michal Ffotograffiaeth
Ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, gan raddio yn 2008. Mae ei
waith yn archwilio’r berthynas rhwng y dirwedd a’r cof; gan gofnodi treigl
tawel unigolion a hanesion a fyddai, fel arall, yn ddi-nod. Yn 2009, enillodd
wobr Ffotograffwyr Newydd y Magenta Foundation, yn ogystal â chael
Canmoliaeth yn Px3 Prix De Photographie, Paris. Cafodd Michal grantiau
gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru ar
gyfer ei brosiectau Clear of People a Fairy Fort, ac yn 2012 bu’n artist
preswyl yn Kaunas, gyda chymorth gan Weinyddiaeth Ddiwylliannol
Lithwania.

Penny Alexander
Artist gweledol o Gymru yw Penny Alexander, a chaiff ei hysbrydoli gan
bobl a’u bywydau. Mae Penny yn defnyddio geiriau a theip i ddod o hyd i
ffyrdd creadigol o rannu atgofion y bobl y mae’n gweithio gyda nhw. Mae’n
arbennig o hoff o deipiaduron. Pobl sy’n mynd â bryd Penny, ac mae wedi
datblygu ei sgiliau trwy weithio mewn cartrefi gofal a chyfarfod â’r
preswylwyr, y staff a’r ymwelwyr i fwynhau sgwrs a chreadigrwydd.
Astudiodd Penny ym Mhrifysgol Salford, lle’r enillodd BA (Anrh) yn y
Celfyddydau Gweledol. Mae ei gwaith wedi’i arddangos yn y wlad hon ac
yn rhyngwladol fel rhan o arddangosfeydd a feirniadwyd. Mae wedi
gweithio ar gasgliadau parhaol yn y Beany House of Art & Knowledge ym
Mhrifysgol Kent ac yn y Galaudet Gallery, Wisconsin, Unol Daleithiau
America. Gwelir bod ei llyfr “Mind Maps” wedi bod yn destun sawl
traethawd gan academyddion blaenllaw. Mae Penny wedi’i lleoli yn Sir y Fflint.

Susan Kingman
Gwneuthurwr theatr a hwylusydd creadigol yw Susan Kingman, ac mae ganddi
gefndir cadarn mewn hyfforddiant sgiliau cyfathrebu ac ymarfer cynhwysol. Ar y
cyfan, mae ei gwaith creadigol yn deillio o straeon go iawn a safbwyntiau na
chlywir mohonynt yn aml, lle canolbwyntir ar gyfweliadau a thystiolaeth person
cyntaf. Dechreuodd Susan greu ei gwaith ei hun yn 2012, gyda fersiwn gynnar
o’i drama gyntaf, “I’ll Be There, Now”, a fu’n rhan o sioe deithiol yn Ne Cymru a
ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ers hynny mae wedi datblygu nifer
o brosiectau eraill ar y cyd ag artistiaid a chwmnïau eraill o Gymru, ac mae
wedi llwyddo i gael mwy o grantiau gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Susan yw
sylfaenydd a chydlynydd y gangen gyntaf yng Nghymru o Mothers Who Make,
sef rhwydwaith celfyddydol a chreadigol sydd ar waith ledled y DU (yn
ddiweddar, cymerodd ran yn Woman’s Hour ar Radio 4). Mae Susan wedi’i
lleoli yng Nghaerdydd.

Dewch i gyfarfod ag artistiaid Cam 3
Tara Dean
Astudiodd Tara Ddarlunio yng Ngholeg Wrecsam a Choleg Celf a
Dylunio Harrow. Ar ôl dychwelyd i Ddinbych, gweithiodd gyda Craig
Bragdy Design Ltd, sef cwmni unigryw a leolir yn y dref sy’n gwneud
murluniau ceramig ac addurniadau ceramig ar gyfer pyllau nofio. Tra’n
gweithio gyda’r cwmni hwn, datblygodd Tara ei phortffolio a dechreuodd
weithio ar brosiectau celf cymunedol. Mae’r posibiliadau sydd gan glai
yn dal i ddylanwadu arni hyd heddiw. Mae Tara yn mwynhau archwilio
deunyddiau gwahanol trwy greu lluniau a phrintiau yn ei gweithdai, gan
rannu ei ffordd arbrofol o weithio a darganfod amgylcheddau newydd.
Mae natur ei gwaith yn esgor ar brofiad sy’n annog pawb yn y gymuned
i ystyried bod yn rhan o stiwdios agored Helfa Gelf, sef digwyddiad a
gynhelir bob blwyddyn yng Ngogledd Cymru. Yn Sir Ddinbych yn 2011
cafodd Tara gymorth mentor gyda’r prosiect Lost in Art. Mae Tara yn parhau i weithio gyda
Gwasanaeth Celf Sir Ddinbych trwy gynnal gweithdai yn y Rhyl ac ym Mhrestatyn, ac mae wedi
creu prosiectau gyda Chymdeithas Strôc Dyffryn Clwyd, MIND Dyffryn Clwyd, Criw Celf, ysgolion
a grwpiau cymunedol lleol yn Sir Ddinbych, Conwy a Sir y Fflint a Wrecsam. Mae Tara wedi’i lleoli
yn Sir Ddinbych.

Ticky Lowe
Artist Amlgyfrwng a hwylusydd gweithdai yng Ngogledd Cymru yw
Ticky. Mae bocsys yn mynd â’i bryd a gwrthrychau’n ei gwefreiddio –
y straeon a’r ymatebion y gall y pethau hyn eu sbarduno. Mae’n
cydweithio ag eraill, yn mynd i’r afael â gwaith fel artist preswyl, yn
derbyn comisiynau ac yn rheoli prosiectau creadigol. Mae Ticky yn
gweithio’n rheolaidd gydag ysgolion, cartrefi preswyl ac ysbytai, gyda
phobl o bob oed a gallu. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi
gweithio’n helaeth ar brosiectau creadigol gyda phobl sy’n byw gyda
dementia. Mae’r prosiectau hyn yn cynnwys creu adnoddau atgofion y
gall staff gofal a staff nyrsio eu defnyddio er mwyn eu helpu i uniaethu
â chleifion mewn ysbytai, yn ogystal â gwaith preswyl hirdymor ochr
yn ochr â gweithiwr cymorth dementia yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Cam 3 hyd yn hyn…
Rydym wedi dechrau ar y dasg o gyflwyno cynlluniau
gweithgareddau cynaliadwy ar gyfer cartrefi gofal, lle
mae ein hartist yn gweithio gyda chi i lunio sesiynau
creadigol ar gyfer eich cartref gofal. Hefyd, rydym wedi
cychwyn cyflwyno gweithdai cartrefi gofal ledled Cymru,
fel rhan o’n haddewid ar gyfer Cam 3. Mae’r gweithdai
hyn yn cynnwys cyflwyniad byr i cARTrefu, ac yna ceir
gweithdy rhyngweithiol yn llawn o syniadau creadigol di
-ffael. Mae’r gweithdai hyn wedi bod yn llwyddiannus
dros ben, a hyd yn hyn mae 100% o’r adborth wedi bod
yn gadarnhaol.

Syrpréis dymunol i’r mynychwyr oedd darganfod
bod y gweithdai’n rhai rhyngweithiol, ac mae pob
un ohonynt wedi dweud y byddant yn rhannu’r
syniadau gyda’r cartref y maent yn gweithio ynddo
er mwyn gwella’r amrywiaeth o sesiynau creadigol
ar gyfer eu preswylwyr.

Mae artistiaid cARTrefu yn artistiaid proffesiynol
sy’n gweithio mewn pedwar maes: Y Celfyddydau
Perfformio, Y Celfyddydau Gweledol, Geiriau a
Cherddoriaeth. Felly, mae pob un o’n gweithdai’n
cynnig syniadau gwahanol, ond maent hefyd yn
canolbwyntio’n bennaf ar ymgysylltu, cyfathrebu a
chynhwysiant.
Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau i fod yn rhan o
cARTrefu, felly os hoffech wneud cais, ewch i:
agecymru.org.uk/cartrefu
neu cysylltwch â sarah.lord@agecymru.org.uk i
gael mwy o wybodaeth.
Dechreuodd ein gweithdai ar gyfer artistiaid a phobl
greadigol ym mis Chwefror.

O Gam 2 i Gam 3
Ddiwedd mis Medi 2019 buom yn dathlu artistiaid gwych Cam 2 cARTrefu. Roeddem
o’r farn eu bod yn haeddu gwobr am eu gwaith caled a’u hymroddiad, ac am sicrhau
ein bod wedi cyflawni’r holl bethau yr oeddem wedi addo’u cyflawni ers i’r cam
gychwyn yn 2017.

Dechreuodd Cam 3 gyda diwrnod hyfforddi ar gyfer holl artistiaid Cam 3. Buom yn
canolbwyntio ar ddementia a chyn-filwyr, ac yn rhannu syniadau.
Mae’r pedwar artist ar ddeg sy’n rhan o Gam 3 yn brofiadol iawn, gan eu bod wedi
gweithio ar o leiaf un prosiect Cam 1 rhwng 2015-2019. Bu’r diwrnod hyfforddi’n gyfle
gwych i’r artistiaid gyfarfod. Ar ddiwedd y diwrnod roedd yna gwlwm rhwng pob un
ohonom ac roeddem yn barod i fentro allan a mynd i’r afael â Cham 3 cARTrefu.

Ciwb cARTrefu
Nod arall y prosiect yw defnyddio arddangosfeydd i godi
ymwybyddiaeth y cyhoedd o fywyd creadigol mewn cartrefi
gofal. Gwneir hyn trwy gyfrwng y gwaith celf sydd wedi’i greu
gyda, a’i ysbrydoli gan, y bobl sy’n byw ac yn gweithio mewn
cartrefi gofal, ynghyd â’r bobl sy’n ymweld â chartrefi.

Beth Greenhalgh—
‘Deori’

Lizzy Stonhold—‘Lladd Amser’

Penny Alexander—‘Gall adlewyrchiadau
beri pryder’

Mae Ciwb cARTrefu yn ein galluogi i
arddangos trwy Gymru benbaladr, trwy
ddod â gwaith artistiaid lleol at y
cyhoedd. Byddwn yn parhau gyda Chiwb
cARTrefu hyd at fis Awst 2021, gan
arddangos gwaith yr holl artistiaid sydd
wedi gweithio gyda cARTrefu ers Cam 1.

Emma Prentice— ‘Ysbryd’

Mae rhywfaint o lefydd gwag i’w cael yng Nghalendr Ciwb
cARTrefu yn ystod 2020 a 2021. Mae’r ciwb yn addas i’w
ddefnyddio dan do neu yn yr awyr agored, a gall gynnwys
gwaith celf statig neu waith seiliedig ar berfformiad. Rydym
yn cynnig y Ciwb am gyfod o 6-12 wythnos ar y tro.
Yn ystod y tair blynedd diwethaf mae ein hartistiaid wedi
creu toreth o waith, yn barod i’w arddangos.
Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cartref dros
dro i Giwb cARTrefu, cysylltwch â

sarah.lord@agecymru.org.uk

Pecynnau gweithgareddau cARTrefu

Mae pecynnau gweithgareddau cARTrefu RHAD AC AM DDIM i’w cael,
a grëwyd gan dîm artistig cARTrefu 1. Felly, os oes gennych ddiddordeb
mewn rhoi cynnig ar rai o weithgareddau cARTrefu yn eich cartref gofal,
anfonwch e-bost at sarah.lord@agecymru.org.uk neu ffoniwch 029 2043
1540 ac fe wnawn ni bostio pecyn dwyieithog atoch yn rhad ac am ddim.
Mae’r pecyn yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau yn y ffurfiau
celf canlynol: Y Celfyddydau Gweledol, Geiriau, Y Celfyddydau
Perfformio, a Cherddoriaeth. Ceir pum gweithgaredd ar gyfer pob ffurf
celf, ac mae’r holl weithgareddau
wedi’u symleiddio ar ffurf arweiniad
gam wrth gam, er mwyn i staff cartrefi
gofal (nad oes ganddynt unrhyw
brofiad, efallai, o gyflwyno
gweithgareddau) fedru rhoi cynnig ar
alluogi’r preswylwyr i greu eu gwaith
celf eu hunain.
Bydd modd cyflwyno’r 20
gweithgaredd syml, ond effeithiol,
heb unrhyw wybodaeth neu offer
arbenigol, a heb arwain at gost fawr
i’r cartref gofal.

Ac yn olaf...
Rhwydwaith Diwylliant Oed
Gyfeillgar
Menter Genedlaethol yw'r Rhwydwaith Diwylliant OedGyfeillgar a grëwyd trwy gydweithrediad rhwng
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Heneiddio'n Dda yng
Nghymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Gwanwyn (Age
Cymru). Mae'r rhwydwaith yn dwyn ynghyd unigolion a
sefydliadau o'r sectorau celfyddydol, diwylliant a
threftadaeth o bob cwr o Gymru i rannu sgiliau,
gwybodaeth ac arfer da. Mae'n datblygu ffyrdd
arloesol ac ymarferol i ymgysylltu'n well â phobl hŷn a
gwella ansawdd eu bywydau a'u lles. I gael gwybod mwy
ewch i:
http://www.agefriendlyculturenetwork.co.ukiltabout

Gwanwyn 2020
Gŵyl Genedlaethol mis o hyd sy'n cael ei chynnal
ar draws Cymru bob mis Mai i ddathlu
creadigrwydd pobl hŷn yw Gŵyl Gwanwyn.
Dechreuodd yr ŵyl yn 2007 ac mae'n cael ei
chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a
Mae Gwanwyn yn dathlu mynd Llywodraeth Cymru.
yn hŷn fel cyfle ar gyfer adnewyddiad, twf a chreadigrwydd. Ein nod yw cynnig
cyfleoedd i bobl hŷn gymryd mwy o ran yn y celfyddydau, boed yn y celfyddydau
gweledol, drama, adrodd straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffotograffiaeth,
dawns neu ffilm.
Roedd Gŵyl Gwanwyn 2019 yn ddathliad gwych o greadigrwydd pobl hŷn; o
adfywio cymunedol i wehyddu i ddangosiadau o ffilmiau rhyngwladol a ffilmiau
sy'n pontio'r cenedlaethau. Mae gennym grantiau ar gael i ffrindiau hen a newydd,
ac rydym wedi cefnogi digwyddiadau ledled Cymru gyfan. Cadwch olwg ar ein
gwefan, gwanwyn.org.uk, i weld sut allwch chi gymryd rhan yng Ngŵyl Gwanwyn
2020.
Os ydych yn trefnu digwyddiad ar gyfer pobl hŷn ac eisiau iddo fod yn rhan o
raglen Gŵyl Gwanwyn cysylltwch â Kelly Barr, Rheolwr Rhaglenni Celfyddydau
a Chreadigrwydd Age Cymru: kelly.barr@agecymru.org.uk

http://gwanwyn.org.uk/

