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Wrth i ni gyd weithio drwy heriau digynsail COVID-19, yn fwyfwy mae
aelodau busnes C&B Cymru yn mynegi eu pryder am iechyd meddwl a lles
gweithwyr. 

I ymateb i hyn, cydgasglwyd ystod o gyfleoedd celfyddydau digidol gyda’r
nod o ysgogi, ysbrydoli ac ymgysylltu â gweithwyr sydd efallai yn cael
anawsterau ac yn teimlo ar wahân.
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Dod â’r Celfyddydau
i Galon Busnes

Cefndir a Chyd-destun

Gall y cyfleoedd a ddisgrifir isod i gyd gael eu teilwra i gwrdd
ag anghenion penodol ac efallai gallant fod yn gymwys ar
gyfer buddsoddiad pellach gan CultureStep C&B Cymru.
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DAWNS A SYMUDIAD
Cyfres 6 Wythnos o Ddosbarthiadau Dawns

Dosbarthiadau Cyfoes, Dawns Stryd a Balet trwy Zoom. Dros y chwe
wythnos, bydd cyfranogwyr yn gallu dysgu gwahanol dechnegau a
dawnsiau hwyliog, a chael buddion corfforol ac iechyd meddwl. Mae’r
sesiynau yn gyfle delfrydol i leddfu straen a chael seibiant o weithio o
gartref.

PRIS
£360 y person am 6 sesiwn

Nifer y Cyfranogwyr: 
Lleiafswm 5, Uchafswm 40 

LLENYDDIAETH AC YSGRIFENNU
CREADIGOL

Profwyd bod ysgrifennu creadigol yn lleihau gorbryder, straen, iselder ac
unigedd. Mae’n cynnig lle diogel a chyfle i weithio trwy heriau a
phroblemau bywyd, yn annog meddylgarwch a bodlonrwydd. Byddai’r
gweithdai yn dod â staff ynghyd trwy ymgysylltu cyfranogol ar-lein a
gweithgareddau ysgrifennu ysgogol, pleserus.
Trwy ysgrifennu creadigol, barddoniaeth a sgwrs, bydd cyfranogwyr yn
cael eu hannog i ysgrifennu am a myfyrio ar eu profiadau cadarnhaol a
negyddol o COVID-19, y cyfnod clo a’r effeithiau canlyniadol ar eu
bywydau, gwaith a busnes. Bydd y gweithdai yn addas ac yn hygyrch i
bob gallu.

PRIS
£2,100 am gyfres 8 wythnos

Nifer y Cyfranogwyr:
10 y gweithdy

Gweithdai llenyddol digidol wedi’u teilwra i gwrdd ag anghenion penodol
busnes. Mae’r sesiynau yn hwyliog, teimladwy ac yn peri i’r cyfranogwyr i
feddwl ac mae’n bosib iddyn nhw gael eu seilio ar unrhyw nifer o ffurfiau
celf – o farddoniaeth a rhyddiaith i lyfrau comics, rap, comedi, neu
sylwebaeth chwaraeon.
Bydd y sesiynau yn cael eu datblygu i wella lles staff, yn dangos sut i
ddefnyddio ysgrifennu fel offeryn i leddfu gorbyrder. Bydd y sesiynau
hefyd yn helpu cyfranogwyr i fynegi emosiynau a syniadau cymhleth yn
well, hyd yn oed pan nad yw cyfathrebu wyneb-yn-wyneb yn bosib.

PRIS
Yn dibynnu ar yr angen ond tua 
£200 y gweithdy

Nifer y Cyfranogwyr:
10 – 20 y gweithdy

Ysgrifennu Creadigol a Barddoniaeth – 
Datgloi’r Ysgrifennu, Rhannu ein Stori

Gweithdai Llenyddol

Mae gweithwyr yn ysgrifennu eu dramâu 10-munud byr eu hunain, naill
ai yn unigol neu mewn timau – er mwyn hwyl neu fel cystadleuaeth.
Gall cyfranogwyr adael i’w dychymyg rhedeg yn wyllt neu ddefnyddio
eu profiadau bywyd eu hunain i ysgrifennu drama sy’n addas i
gynulleidfa o deuluoedd. Darperir pecyn cymorth, sy'n cynnwys
awgrymiadau da gan ddramodwyr proffesiynol. Byddai gweithdy
cychwynnol yn darparu arweiniad ar sut i ddechrau ysgrifennu drama i
blant!
Os oes angen elfen o gystadleuaeth, gall gweithwyr ffurfio panel dethol
i ddewis y dramâu buddugol. Bydden nhw wedyn yn cael eu cefnogi
ddewis cast, cyfarwyddo a pherfformio’r dramâu buddugol i’w cyd-
weithwyr.

PRIS
Yn dibynnu ar anghenion penodol – 
yn amrywio o £1,000 i £10,000

Nifer y Cyfranogwyr:       
Hyblyg

Ysgrifennu Dramâu

DRAMA
Pwy wnaeth e? – Y Goron Goll

Mae’r Goron ar goll ac mae yna gyfle i staff i ddod at ei gilydd o gysur eu
cartrefi i groesholi’r cast o actorion proffesiynol er mwyn datrys y
dirgelwch. Mae cyfranogwyr yn cofrestru o flaen llaw er mwyn iddyn nhw
allu gofyn cwestiynau. Byddan nhw’n derbyn cliwiau a chyfarwyddiadau
cychwynnol cyn iddyn nhw gael eu rhannu yn 3 thîm. Mae’r gêm ar gael
ar gyfer grwpiau o oedolion neu deuluoedd a gall gael ei gyflwyno trwy
gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

PRIS
£2,100 (2 sioe i hyd at 30 sgrîn y sioe)

Nifer y Cyfranogwyr: 
30 sgrîn y sesiwn

02



AMLFFURF

Hwyl yn Drymio – Yn addas i bob gallu, does dim angen unrhyw
offer
Sialensiau a Gemau Darlunio – Datgloi creadigrwydd trwy gemau
wedi’u harwain gan artist
Hwyl gyda Geiriau – Sesiwn hamddenol gair llafar a barddoniaeth,
lle diogel i rannu.
Byrfyfyrio Digri – Bydd cyfranogwyr yn derbyn senarios ac yn gallu
chwarae gyda nhw, gyda chanlyniadau doniol dros ben!
Canolbwynt ar Ffeltio – Mae cyfranogwyr yn dysgu’r gelfyddyd
gyffyrddol o ffeltio. Darperir deunyddiau ar gyfer y gweithdy hwn.

Wedi’u hanelu at bob gallu, bwriad y sesiynau 90-munud Zoom hyn yw
gwella lles. Mae gweithgareddau yn cynnwys:

Gallai’r sesiynau fod yn unigol neu gyfres wedi’i theilwra a gallant gael
eu cynnal yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

PRIS
£100 y gweithdy (bydd yna gostau ychwanegol ar gyfer
Canolbwynt ar Ffeltio)

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 15 y gweithdy

Prosiectau cyfranogol sy’n mynd i’r afael ag anghenion penodol y mudiad
a’r unigolion. Mae tîm o artistiaid aml-ddisgybledig, profiadol yn gweithio
mewn ystod o gyfryngau yn cynnwys ysgrifennu creadigol, celfyddydau
gweledol, drama a symudiad. Mae’r gweithgareddau hyn yn mynd i’r afael
â hunanofal a chefnogi Iechyd Meddwl y gweithlu.

PRIS
Yn dibynnu ar yr angen ond tua £2,000 am becyn
pwrpasol

Nifer y Cyfranogwyr:
10-15 y sesiwn

Rhaglen Amrywiol o Weithgareddau Celfyddydol

Prosiect Lles Creadigol Pwrpasol

Gweithdai Symudiad: Wedi’u cyflwyno trwy Zoom gan Ymarferydd
Dawns, mae’r gweithdai hyn yn helpu gwrthsefyll unigedd a
phroblemau sy’n deillio o eistedd yn llonydd yn rhy hir. Drwy ddefnyddio
egwyddorion dawns maen nhw’n annog unigolion i symud yn araf deg
ac i fod yn ymwybodol o’u meddyliau, anadl a’u cyrff. Yn dilyn y
gweithdy, anogir y cyfranogwyr i aros i gael sgwrs anffurfiol ac i
gymdeithasu.
Gweithdy Syrcas:  Mae’r gweithgaredd hwyliog, heriol hwn yn
defnyddio offer sydd yn y tŷ i ymarfer sgiliau syrcas.
Gweithdai Celf: Ennill ymdeimlad o ryddid meddyliol, deall a derbyn
teimladau negyddol a’u cyfathrebu nhw drwy gelf. Bydd cyfranogwyr yn
creu gwaith celf sydd yn adlewyrchu eu teimladau, eu gallu a'u
diddordebau. Bydd yr ymarferydd yn creu tasgau a fydd yn ymateb i sut
mae’r cyfranogwyr yn teimlo.
Gellir cyflwyno’r gweithdai trwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg ac yn
Ddwyieithog.

PRIS
Yn dechrau o £200 y gweithdy

Nifer y Cyfranogwyr:
Tua 20 y gweithdy

Ystod bwrpasol o weithgareddau

CERDDORIAETH

Cyfres o weithdai canu hwyliog, egnïol, sydd wedi’u cynllunio i godi’r
hwyl, ysgogi a lledaenu positifrwydd rhwng cydweithwyr. Bydd y
repertoire yn un ysgafngalon, gyda chanolbwynt ar gerddoriaeth bop
gyfarwydd gyda thempo cyflym, sy’n golygu bod pawb yn gallu cymryd
rhan heb unrhyw hyfforddiant cerddorol. Bydd cerddor proffesiynol yn
arwain y cyfranogwyr trwy gyfres o ymarferion cynhesu’r llais a chorfforol
trwy Zoom, cyn dechrau sesiwn cyd-ganu grŵp. Bydd y sesiynau yn rhoi
blaenoriaeth i gydlyniad tîm a chwerthin.
Wedi’i seilio ar fodel ymarfer digidol cyfredol, defnyddir traciau cefndirol
pwrpasol i ail-greu sŵn côr mwy, er mwyn gwella hyder a mwynhad trwy
ganu ar sgrîn gartref. Bydd sesiynau o 30-45 munud yn cael eu cynnal yn
y bore. Mae astudiaethau wedi dangos bod cymryd rhan mewn
gweithgareddau celfyddydol yn y bore yn arwain at ddefnyddio amser yn
fwy cynhyrchiol ac effeithiol trwy gydol y dydd. Mae’n bosib gall y
gweithgaredd parhau yn ddiddiwedd, ond awgrymir cyfnod prawf o ddeg
wythnos, gyda’r bwriad o sefydlu côr staff mwy parhaol pan mae gwaith
wyneb-yn-wyneb yn ail-ddechrau.

PRIS
£2,000 + TAW y grŵp am 10 wythnos

Nifer y Cyfranogwyr:
Diderfyn

Gweithdai Canu Karaoke

Cyfle i ddod at ei gilydd am sesiynau byr, hwyliog wedi eu harwain gan
diwtoriaid profiadol. Nid oes angen i unrhyw un boeni am safon eu canu –
bydd pawb ar fud ac felly ddim ond yn clywed y tiwtor a nhw eu hunain.
Ond bydd digon o gyfle i gael sgwrs rhwng y caneuon! Dydy canu ddim
yn orfodol – mae nifer fawr o bobl wrth eu boddau yn mynychu ein
sesiynau er mwyn ymlacio a gwrando ar y tiwtor yn canu rhai o’u hoff
ganeuon.
Bydd y sesiynau yn gyfle i weithwyr i gymdeithasu a chryfhau eu
perthnasau mewn awyrgylch gadarnhaol a hwyliog. Mae canu yn
rhyddhau endorffinau ac ocsitosin sy’n gwella’r hwyl ac yn lleihau
teimladau o straen.

PRIS
£100 y sesiwn neu £400 am 5 sesiwn

Nifer y cyfranogwyr:
Hyd at 20

Cyd-ganu Gartref

Sesiynau cerddoriaeth mewn sawl allfa greadigol i ddod â buddion
therapiwtig i’r meddwl, corff a’r enaid. Byddai’r rhain yn cynnwys
ysgrifennu caneuon, bît bocsio, canu a tharo/drymio. Gall y sesiynau gael
eu darparu 1 i 1 neu mewn grŵp trwy Zoom. Mae’r offer creadigol hyn yn
ffyrdd cydnabyddedig o gefnogi iechyd meddwl, datblygu sgil newydd,
gwella cyfathrebu a dod o hyd i ollyngfa ar gyfer seibiant emosiynol.

PRIS
£100 y sesiwn

Nifer y Cyfranogwyr:
I’w drafod

Gweithdai Cerddoriaeth
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Cyfres o bump ymarfer côr rhithiol, a fydd yn cynnwys technegau ar gyfer
defnyddio’r llais mewn lleferydd a chân yn iach ac yn hyderus. Arweinir y
sesiynau gan Hyfforddwr Llais a Chyfarwyddydd Cerddorol o’r West End,
Angharad Sanders, sydd wedi gweithio gyda rhai o’r enwau blaenllaw ar
Broadway a’r West End. Cynhelir y sesiynau trwy Zoom a threfnir amser y
sesiynau o flaen llaw ar amser sy’n gyfleus i bawb sy’n cymryd rhan.

PRIS
£50 y sesiwn

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 20 y sesiwn

Côr Rhithiol

Profiadau creadigol a gweithgareddau cyfranogol i wella lles staff a
chynnig adloniant wrth weithio o gartref. Gall sesiwn digidol creadigol o
40-munud gael ei gynllunio i gwrdd ag anghenion penodol y busnes a’r
staff. Er enghraifft, Canllaw i Ddechreuwyr am Opera, Gweithdy Taro
egnïol a rhyngweithiol, Arddangosiad o Golur Opera, neu ddigwyddiad
Caneuon Dydych Chi Ddim Yn Gwybod Eich Bod Chi’n Gwybod. Mae’r
sesiynau hyn sydd wedi’u teilwra yn ddelfrydol i dorri’r drefn ac ail-ysgogi
staff, yn cynnig cyfleoedd unigryw i ennyn creadigrwydd a chyfnewidiau
cadarnhaol, ac ar yr un pryd lleihau unigedd a straen.

PRIS
£500 + TAW y sesiwn

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 90 y sesiwn

Opera

ADLONIANT PUR

Cyfle i gydweithwyr i ddod ynghyd ar Zoom gyda phaned i fwynhau
cyngerdd byw 30-munud gan gerddor proffesiynol. Beth sy’n well er
mwyn clirio’r meddwl yng nghanol diwrnod prysur nag ymlacio i sain y
delyn, cello neu’r piano? Byddai’r cyngherddau hefyd yn gyfle i wrando ar
berfformiad byw a sgwrsio â’r cerddor.

PRIS
£175 y cyngerdd

Nifer y Cyfranogwyr:
Diderfyn

Cyngerdd Coffi

Noswaith o adloniant a blasu gwin
Noson o gomedi gyda Chyflwynydd
Blasu jin neu greu coctels gyda cherddoriaeth 

Trwy gyfuno doniau ystod amrywiol o artistiaid gyda gweithgareddau
rhyngweithiol, gellir creu pecyn sy’n dod â phobl at ei gilydd, hybu morâl a
lleihau teimladau o unigrwydd ac unigedd. Fel:

Gellir teilwra’r pecynnau i gyd i gwrdd ag anghenion penodol a gellir eu
cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

PRIS
Mae’r prisoedd yn dibynnu ar artistiaid a hyd, yn amrywio o
£2,000 - £5,000

Nifer y Cyfranogwyr: 
Uchafswm o 50

Noson o Adloniant

GWEITHDAI HYFFORDDI

Sesiynau diddorol a rhyngweithiol sy’n gwella gallu cyfranogwyr i
gyfathrebu gydag ystod eang o bobl ac yn arwain at lefelau o iechyd
meddwl a lles gwell. Gellir archebu lleoedd ar y sesiynau hyfforddi ar sail
unigol ac maen nhw’n cynnwys cymysgedd o ffilmiau rhyngweithiol,
ymarferion cyfathrebu a sesiynau chwarae rôl byw. Mae’r fformat yn
cynnig man ddiogel, anfeirniadol lle gall cyfranogwyr o wahanol gwmnïau
ddod at ei gilydd i fyfyrio ar eu dulliau cyfathrebu eu hunain a rhai eu
cymheiriaid. Bydd adborth gan yr actorion a’u cymheiriaid yn eu galluogi
nhw i brofi, dros eu hunain, yr effaith maen nhw’n cael ar bobl eraill.

Gweithdai Sgiliau Cyfathrebu

Cyflwyno Negeseuon Anodd Ar-lein
Sgiliau Cyflwyno Ar-lein
Rhagfarnu Anymwybodol
Trafod a Dylanwadu Rhithiol
Rheoli straen
Gwydnwch

Gweithdai rhithiol ar ystod eang o bynciau, wedi’u dylunio i helpu pobl i
gwrdd â’u hanghenion hyfforddi cyfredol. Yn y cyfnod hwn o ansicrwydd a
newid, mae’n hanfodol i barhau i ddatblygu pobl – a chynnig iddyn nhw
gyfleoedd i uwchraddio eu sgiliau mewn ymateb i’r amgylchedd newydd
maen nhw’n cael eu hunain ynddo. Mae’r pynciau yn cynnwys, ond heb
fod yn gyfyngedig i: 

Hyfforddiant Sgiliau Meddal

04

Perfformiadau cerddoriaeth fyw ar Zoom yn uniongyrchol i bobl 1 i 1 neu
mewn grŵp. Cyflwynir cyngherddau pwrpasol i bobl sy’n cysgodi gartref
fel math o therapi cerddorol, yn cynnig cysylltiad, seibiant a rhyddhad
emosiynol lle gall pobl ymgysylltu yn uniongyrchol gyda’n cerddorion yn
eu “seddi rhes flaen” eu hunain.

PRIS
£100 y perfformiad

Nifer y Cyfranogwyr:
Diderfyn

Perfformiadau Cerddorol

PRIS
Tua £280 y person

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 15 ar bob cwrs

PRIS
£70 - £100 y person

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 15 o bobl ar bob cwrs



CELFYDDYDAU GWELEDOL A CHREFFT

Mae’r rhaglen yn cymryd y cyfranogwr ar daith ymlaciol drwy dirlun
Cymru. Mae’r sesiynau wedi cael eu dylunio i annog pobl i arafu, cysylltu
â’u hunain a gwella eu lles. Mae’r rhaglen yn cynnwys 3 elfen. Gellir cael
mynediad at y ddwy gyntaf ar eu pennau eu hunain ar eu cyflymder eu
hunain trwy Vimeo.
Mae Taith yn cynnwys ymarfer i gynhesu’r corff a’r synhwyrau, gyda
sesiwn symudiad creadigol, yn defnyddio paentiadau/darluniau am
ysbrydoliaeth, i ddilyn. Mae’r sesiwn yn para 1 awr 20 munud. 
Mae Marciau Meddylgarwch yn cyflwyno’r broses o wneud marciau ac yn
dangos sut all darlunio/paentio gael eu defnyddio fel offeryn i ymlacio’r
meddwl. Mae’r gweithdy yn para am 45 munud. Darperir pecyn yn
cynnwys deunyddiau sylfaenol.
Mae’r drydedd elfen yn gyfarfod grŵp ar Zoom lle mae’r cyfranogwyr i gyd
yn gallu ymuno â sesiwn byw gydag artistiaid i rannu canlyniadau’r
sesiynau a chymryd rhan mewn gweithgareddau pellach.

Taith Trwy Dirwedd – Sesiwn oriel a gweithdy 
Meddylgarwch Digidol

Printio o bethau yn y tŷ 
Patrymau geometrig
Modelu plastisîn
Gludwaith o bapur sgrap.

Gweithdai celf Zoom ar-lein, yn para 1 i 2 awr ac yn defnyddio
deunyddiau sydd ar gael yn hawdd. Mae’r gyfres yn rhoi canolbwynt i
bobl yn yr wythnos a chyfle i adeiladu eu sgiliau a chyfeillgarwch. Mae
gweithdai yn cynnwys: 

Technegau Celf i Ddechreuwyr

Byddai pecynnau i greu llusernau yn cael eu hanfon at unigolion neu i
weithleoedd. Byddai artist yn cefnogi cyfranogwyr i greu llusernau ac yn
cyflwyno fideo byr wedi’i recordio o flaen llaw er mwyn eu hatgoffa o’r
technegau sylfaenol. Gellir hongian y llusernau mewn gweithle, y tu allan
i dai, i greu llwybr neu gael eu rhoi i ysgol leol i greu gorymdaith o fewn
rheolau cadw pellter cymdeithasol. Gellir rhoi lluniau o’r llusernau ar
wefannau’r cwmnïau.

Dod â’r Goleuni – Creu Llusernau

Gweithgaredd Creadigol byr (sgriblan, gwneud marciau yn defnyddio
pennau, paent, ayb) i helpu pobl i ymlacio.
Gweithgaredd cynhesu i ysgogi’r dychymyg a’r synhwyrau.
Ymateb creadigol i’r uchod yn defnyddio deunyddiau celf neu bethau
sydd ar gael o’u cwmpas.
Sesiwn Ystafell Ymneilltuo i rannu profiadau a delweddau.
Adborth grŵp llawn i sgwrsio am yr hyn gallan nhw gymryd o’r sesiwn
i’w bywydau bob dydd a all eu helpu nhw i ymlacio a chadw eu traed
ar y ddaear yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Yn gryno, y nod yw bod pobl yn profi ffyrdd o ddefnyddio eu synhwyrau
a’u dychmygion i helpu nhw i ymlacio a theimlo bod eu traed ar y ddaear.
Mae’r gweithdai yn cynnwys:

Mae’r artist hefyd yn cynnig Encilion Byr hanner diwrnod yn seiliedig ar yr
uchod yn ogystal â sesiynau therapi creadigol i helpu pobl mynegi eu
teimladau a’u meddyliau ynghylch thema benodol.

Gweithdai Creadigrwydd a Meddylgarwch

Adeiladu eich anghenfil cofleidio eich hunan 
Daliwr haul pili-pala i’r ffenestr
Adeiladu eich set pantomeim eich hunan 
Taith arbennig iawn

Wedi’u creu gan artistiaid o ledled De Cymru, mae’r pecynnau crefft ar
garreg y drws yn cynnwys: 

Byddai pecynnau yn cael eu hanfon at staff gyda’r canlyniadau yn cael
eu dal yn ddigidol mewn darn mwy, yn cynnwys realiti estynedig.

Pecynnau Crefft ar Garreg y Drws

Cyfres o bedwar gweithdy o 90 munud yr un. Does dim angen
deunyddiau arbenigol – dim ond pensil neu ben a phapur. Mae pob
sesiwn yn dechrau gydag ymarferion darlunio syml, cyflym sydd wedyn
yn cael eu trafod. Gall cyfranogwyr rannu eu hargraffion a syniadau,
wedi’u hwyluso gan yr artist. Y bwriad yw bod pobl yn cael cyfnodau
tawel a llonydd o ganolbwynt digyffro ac ar yr un pryd yn rhan o grŵp
hwyliog, rhyngweithiol.

Gweithdai Darlunio
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PRIS
£850 am 10 o bobl

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 10

PRIS
£750 am 4 sesiwn

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 10 y sesiwn

PRIS
£1,500 am 20 o bobl, yn cynnwys y pecynnau i greu’r
llusernau

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 20 y sesiwn

PRIS
£160 y gweithdy. £250 am encil hanner diwrnod

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 10

PRIS
£12.50 y pecyn. Delwedd Celfwaith Rithiol - £1,500

Nifer y Cyfranogwyr:
I’w drafod

PRIS
£550 am bedwar gweithdy i 10 o bobl

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 10

Bydd cyfranogwyr yn gwylio a gwrando ar sgwrs fer am ddarn o grefft cyn
mynd ati i greu rhywbeth gartref o’r un modd. e.e dysgu am ddarn o
frodwaith ac yna creu darn.

Gweithgaredd Crefft

PRIS
Tua £2,000

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 15 y sesiwn



Gall ffotograffiaeth fod yn offeryn pwerus i gofnodi sefyllfaoedd a chreu
proses meddwl.  Gofynnir i unigolion i feddwl am y flwyddyn ddiwethaf ac
i dynnu delweddau ar ffonau symudol neu gamera o’r pethau pwysig
sydd wedi eu helpu nhw i ddod trwy’r cyfnodau anodd. Efallai bod hyn yn
anifail anwes, hobi, cefnogaeth ffrindiau a theulu, neu barhau i weithio o
gartref yn gwybod eu bod nhw’n gallu talu eu biliau.
Yr her fydd i feddwl am sut i ddangos y pethau hyn.  
Trwy hyfforddiant wythnosol mewn grwpiau bach ar Zoom, yn ogystal â
chefnogaeth unigol rhwng y gweithdai, bydd cyfranogwyr yn archwilio
syniadau am ddelweddau ac yn dysgu technegau i gymryd lluniau gwell.
Ar ddiwedd y rhaglen bedair wythnos, bydd y gwaith yn cael ei gydgasglu
mewn cyhoeddiad digidol fel gall y busnes a’r cyfranogwyr ei gadw er
mwyn eu hatgoffa nhw am 2020 a’r agweddau cadarnhaol a oedd yn eu
helpu nhw yn ystod y cyfnodau anodd. Gellir arddangos printiau digidol
mewn swyddfeydd, yn ogystal ag ar wefannau cwmnïau, mewn
cyflwyniadau, yn y cyfryngau cymdeithasol a phrint fel enghraifft o
wydnwch staff, yn creu dogfen hanesyddol bersonol o’n hoes.

Ffotograffiaeth

Sesiynau ar-lein wedi’u harwain gan artistiaid sy’n gweithio yn yr awyr
agored. Byddai sesiynau yn golygu bod cyfranogwyr yn camu i ffwrdd o’u
man gwaith ac allan i’r awyr agored. Bydd y sesiynau yn cael eu cyflwyno
mewn 3 cham a all cael eu cynnal ar yr un diwrnod:
Cam 1 – sesiwn Zoom gyda’r artist i gyflwyno’r sesiwn a’r sialens
greadigol. 
Cam 2 – mae’r cyfranogwyr yn ymgymryd â’r sialens greadigol i ffwrdd
o’u cyfrifiaduron.
Cam 3 – maen nhw’n dod yn ôl at ei gilydd ar Zoom i rannu eu
darganfyddiadau, meddyliau ac adborth.
Bydd y sialensiau yn eu cymryd nhw i’r ardd, eu stryd, neu unrhyw fan yn
yr awyr agored. Efallai bydd hyn yn cynnwys mynd am dro i sylwi ar
bethau o safbwynt penodol, neu dreulio amser yn yr awyr agored yn sylwi
ar bethau penodol. Gall gynnwys gweithgareddau fel creu ffoto, darlun,
gwaith ysgrifenedig, recordio sŵn neu ffilm. Bydd y grŵp yn dod yn ôl at
ei gilydd a chael y cyfle i rannu unrhyw feddyliau neu greadigaethau.
Mae’r heriau sy’n dod o ganlyniad i ynysiad a defnyddio sgriniau yn
barhaol i gyfathrebu yn golygu bod angen inni gymryd amser i fynd i’r byd
mawr y tu allan a phrofi ein hamgylchoedd, nawr yn fwy nag erioed. Mae
cael ein herio gan artistiaid i sylwi ar bethau cyfarwydd gyda llygaid
newydd yn rhoi’r cyfle i ni i wir dynnu anadl, ac ar yr un pryd cael
seibiannau hanfodol i ffwrdd o’n sgriniau yn yr awyr agored. Byddwn ni’n
teilwra’r sesiynau ar gyfer y cyfranogwyr, yn cynnwys anghenion
mynediad.

Tynnu Anadl – Sialensiau Creadigol yn yr Awyr
Agored

AM FWY O WYBODAETH
ffoniwch 02920 303023 neu e-bostio

contactus@aandbcymru.org.uk

06

PRIS
£2,500, yn cynnwys y celfwaith

Nifer y Cyfranogwyr:
Uchafswm o 16, wedi’u rhannu’n grwpiau o 4

PRIS
£850 y sesiwn

Nifer y Cyfranogwyr:
Hyd at 9 y sesiwn


