
 
 
 

 
Croeso i Fwletin Cyfleoedd C&B Cymru 

Ebrill 2022 
 
 

Mae C&B Cymru yn falch iawn o gynnig i'w aelodau busnes gyfleoedd partneriaeth gyda 
mudiadau celfyddydol ledled Cymru. 

Isod mae detholiad bach. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb i'ch cwmni, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni 
yn contactus@aandbcymru.org.uk a byddwn yn hapus i siarad ymhellach gyda chi… 

 
Yn y bwletin hwn mae yna gyfleoedd o: 

Cymru Gyfan: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 
Gogledd Cymru: Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru; OPRA Cymru  

De Cymru: Elusen Aloud; Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru  
Gorllewin Cymru: Cwmni Theatr Arad Goch; Vision Arts  

 

Sgroliwch i lawr am fwy o wybodaeth 
 
 

CYMRU GYFAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) yn arwain y ffordd mewn darparu cyfleoedd 
eithriadol yn y celfyddydau i’r rheini rhwng 16 a 22 oed. Bob blwyddyn mae CCIC yn gweithio gyda thua 
900 o bobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a’u dawn drwy gyfleoedd perfformio a hyfforddiant o safon fyd-
eang, i baratoi ar gyfer gyrfa yn y celfyddydau. Mae Darpariaeth Fwrsariaethau CCIC yn sicrhau bod 
unrhyw un sydd ei angen yn derbyn y cymorth sydd angen arnynt i allu cymryd rhan. 
 
Mae CCIC yn chwilio am nawdd ar gyfer ei ddigwyddiadau ledled Cymru yn haf 2022. Gan ganiatáu 
proffilio cenedlaethol, mae’r pecynnau hyn yn amrywio o noddi un perfformiad penodol i noddi holl 
berfformiadau un o’i ensembles cenedlaethol (dawns, theatr, cerddorfa, côr a band pres). 
 
Mae buddion noddi yn cynnwys: 

 Cydnabyddiaeth lafar ym mherfformiad(au) noddedig 

 Gwahoddiadau i dderbynfa cyngerdd a chyn-berfformiad  

 Cydnabyddiaeth logo ar raglen ddigidol cyngerdd/cynhyrchiad a gwefan CCIC 

 Cydnabyddiaeth ar weithgaredd ar gyfryngau cymdeithasol y cyngerdd ensemble 

 Mynediad at gynulleidfa ifanc ledled Cymru gyfan 

 Cyfle am lun gydag aelodau ac aelodau staff allweddol 
 
Mae pecynnau nawdd yn dechrau o £1,500 am un cyngerdd. 

 

mailto:contactus@aandbcymru.org.uk


GOGLEDD CYMRU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystyrir Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru (GGRGC), a gynhelir bob blwyddyn ym mis Medi yn 
Llanelwy, i fod yn uchafbwynt diwylliannol yng Ngogledd Cymru. Mae’n ŵyl cerddoriaeth glasurol yn 
bennaf ond hefyd yn cynnwys jazz a gwerin, yn ogystal â pherfformiadau sy’n cyfuno cerddoriaeth â 
ffurfiau celf eraill. Mae 2022 yn nodi 50 mlynedd o’r ŵyl. O 17 Medi i 1 Hydref, bydd yr ŵyl yn cynnwys 
rhaglen brysur o gyngherddau yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy, taith gymunedol a phrosiectau allgymorth 
addysgol. 
 
Mae yna sawl opsiwn ar gyfer nawdd a gellir teilwra pecynnau yn unol ag anghenion penodol. 
 
Mae buddion noddi yn cynnwys:  
• Cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus/marchnata sylweddol 
• Tocynnau gorau i’r digwyddiad a noddir gyda rhaglenni cyfarch 
• Mynediad at ardal breifat ar gyfer derbyniadau cyn y cyngerdd ac yn yr egwyl 
• Cyfle is arddangos deunydd hysbysebol yn yr eglwys gadeiriol i’r digwyddiad a noddir 
• Dewis o leoliadau i’r Daith Gymunedol gyda cherddorion LMN Cymru  
• Hysbyseb A4 lliw dudalen lawn yng nghof raglen yn dathlu 50 mlynedd o’r ŵyl 
• Cydweithio ar brosiect celf Bynting Aur yr Ŵyl 
• Cynnwys ym mhob Datganiad i’r Wasg yn y papurau newydd ac ar-lein 
• Logo a chydnabyddiaeth o’r nawdd ar y wefan ac yn y rhaglen 
• Bydd nawdd yn galluogi cais i CultureStep C&B Cymru am gyllid ychwanegol a fydd yn ehangu’r 

buddion a chyrhaeddiad y bartneriaeth.  
 
Mae nawdd yn amrywio o £500 i £3,000 + TAW ac yn cael ei deilwra i anghenion penodol y 
busnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPRA Cymru yw’r unig gwmni opera Cymraeg yn y byd. Sefydlwyd yn 2008, mae ei weithgaredd yn 
cynnwys perfformiadau a gweithdai mewn lleoliadau ysgol a chymunedol ledled Cymru a chomisiynu 
gwaith newydd gan gyfansoddwyr o Gymru. 
 
Mae Cyfrinach y Brenin gan gyfansoddwr ifanc Mared Emlyn, yn ddarn perfformio newydd cyffrous: yr 
opera gomig wedi’i hysgrifennu yn Gymraeg gyntaf erioed ac wedi’i hanelu at gynulleidfaoedd o blant a 
theuluoedd. Mae gan y perfformiad neges foesol gyfoes am hunan-dderbyniad, goddefgarwch tuag at 
eraill a lles meddwl. Bydd 13 perfformiad yn cael eu llwyfannu ledled Cymru – mewn ysgolion, neuaddau 
pentref a lleoliadau celfyddydol ym Medi 2022. Disgwylir cynulleidfa o 2,500. 
 
Mae OPRA Cymru yn chwilio am brif noddwr cenedlaethol yn ogystal â noddwyr lleol.  
 
Mae buddion noddi yn cynnwys: 



• Hysbysebu’r busnes yn eang ar draws gyfryngau’r iaith Gymraeg; 
• Hysbysebu’r brand: logo ar gyhoeddusrwydd (posteri, taflenni, gwefan), tudalen hysbyseb yn y 

rhaglen;  
• Tocynnau i berfformiadau a ddewiswyd; 
• Lletygarwch i’r noddwr busnes yn eich dewis o un o ddau berfformiad (Gogledd a De Cymru) – cyfle i 

gwrdd â’r cast a cherddorion; 
• Cysylltiad â hysbysebu celfyddydau perfformio i bobl ifanc mewn ysgolion cynradd drwy’r cynllun 

gweithdai;  
• Cydnabyddiaeth o’r rôl o noddi aelodau unigol o’r cast. Cysylltiad brand hirdymor gyda gwaith OPRA 

Cymru yn y dyfodol; 
• Marsiandïaeth posib i ddathlu digwyddiad hanesyddol e.e. mewn ysgolion, i aelodau’r gynulleidfa; 
• Cysylltiad â chymorth rhagweithiol i fentrau lles ac iechyd meddwl; 
• Cysylltiad â menter gelfyddydol unigryw yng Nghymru sy’n cyflwyno opera i safon hollol broffesiynol 

yng nghymunedau lleol. 
 
Mae pecynnau nawdd yn dechrau o £500 + TAW ac yn cael eu teilwra i anghenion busnes 
penodol. 
 

DE CYMRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Elusen Aloud yn newid bywydau pobl ifanc ledled Cymru gan ddarparu cyfleoedd unigryw sy’n 
adeiladu hyder a’r sgiliau sydd angen arnynt i gyflawni eu potensial.  
 
Mae ei weithgareddau craidd yn cynnwys Only Boys Aloud: côr o 240 o fechgyn yn 12 rhanbarth yng 
Nghymru; Corws Only Kids Aloud, côr Cymru gyfan o 100 o ferched a bechgyn o 8 i 11 oed; Academi 
OBA, cwrs preswyl sy’n cynnig cyfle i’r 32 aelod OBA mwyaf ymrwymedig i gyflawni eu potensial; Aloud 
in the Classroom, sesiynau mewn ysgolion cynradd a Chôr Merched Aloud – prosiect corawl peilot sy’n 
gweithio gyda menywod ifanc yn Ne Cymru. 
 
Mae elusen Aloud yn gwahodd aelodau busnes C&B Cymru i ymuno â’i Chinio Gala Dathliadol, a 
gynhelir yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar Ddydd Iau 15 Rhagfyr 2022. Bydd y 
digwyddiad arbennig hwn yn nodi pen-blwydd Elusen Aloud yn 10 oed gyda noson lawn o berfformiadau 
a gwledda. 
 
Mae buddion yn cynnwys: 

 Tabl preifat i ddeg o bobl gyda Chinio 3 Chwrs, gan gynnwys Gwin Bwrdd a Choffi 

 Derbyniad Diodydd 

 Perfformiadau syfrdanol gan Gorau Aloud 

 Cyfleoedd Lletygarwch a Rhwydweithio gwych 

 Cydnabyddiaeth logo mewn deunyddiau print a chynnwys ar y wefan / yn y cyfryngau 
cymdeithasol perthnasol 

 
Mae’r pecyn yn £1,600 + TAW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) yn darparu hyfforddiant ymarferol a seiliedig ar 
berfformiad arbenigol mewn cerddoriaeth a drama, gan alluogi myfyrwyr i fynd i fyd cerddoriaeth, theatr 
a phroffesiynau cysylltiedig a dylanwadu arnynt. 
 
Yn dilyn darparu amrywiaeth o bartneriaethau busnes llwyddiannus iawn, mae CBCDC yn chwilio am 
noddwr busnes am ei daith Jazz haf sydd ar y gweill - Blue Summer.  
 
Bydd cefnogi menter jazz CBCDC yn alinio brand eich cwmni gydag un o feysydd mwyaf cyffrous 
rhaglen greadigol y Coleg. Mae cynnig jazz CBCDC wedi meithrin dilyniant ffyddlon a brwdfrydig o 
gynulleidfaoedd ledled Caerdydd a thu hwnt. Mae ei digwyddiad jazz Nos Wener di-dâl, AmserJazzTime 
yn achlysur poblogaidd iawn sy’n denu cynulleidfaoedd mawr wyneb yn wyneb ac ar-lein.  
 
Bydd y daith yn cynnwys perfformiadau yn y lleoliadau dilynol: 

• 22 Mehefin – Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 
• 24 Mehefin – Canolfan Gelf Aberystwyth 
• 25 Mehefin – Galeri, Caernarfon 

 
Mae buddion noddi yn cynnwys: 
• Cydnabyddiaeth yn nhaflen taith Blue Summer ac yn y cyfryngau cymdeithasol  

• Cydnabyddiaeth lafar o’r cymorth yn ystod perfformiadau 

• Hyd at 10 tocyn cyfarch i bob perfformiad 

• Bydd y Coleg yn gwneud cais am fuddsoddiad drwy raglen CultureStep C&B Cymru i dalu am 

brosiect ychwanegol yn CBCDC, a fydd yn cael ei alinio gyda chymorth eich cwmni.  

• Cydnabyddiaeth mewn llyfryn ‘Beth Sydd Ymlaen’ a thudalen Diolch ar y wefan am un flwyddyn 
 
Mae’r pecyn nawdd yn £3,000 +TAW 

 
GORLLEWIN CYMRU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae Cwmni Theatr Arad Goch, a sefydlwyd ym 1989, yn arbenigo mewn theatr gyfoes a heriol i 
gynulleidfaoedd ifanc. Mae’n creu cynyrchiadau bach a chanolig eu maent sydd mewn perygl a llai eu 
defnydd. Disgwylir i hyd at 4,500 o bobl i ymgysylltu â gweithgareddau, a 75% ohonynt yn blant a phobl 
ifanc lleol. 
 
Bydd noddi’r ŵyl yn rhoi cyfle i fusnes i gefnogi digwyddiad rhyngwladol, a hysbysebu gwasanaethau’r 
cwmni i bobl (yn enwedig pobl ifanc) ledled Cymru a thu hwnt. 
 
Mae buddion noddi yn cynnwys:  
• Logo yn cael ei arddangos yn amlwg yn yr ŵyl ac ar y rhaglen, taflenni a gwefan,  
• Cyfle i arddangos deunydd hysbysebu’r cwmni ar ddesg y gynhadledd 
• Posibilrwydd o arddangos baner y cwmni yn agos at y llwyfan yn ystod y perfformiadau 
• Bydd Arad Goch yn cynnig tocynnau am ddim i staff am berfformiad dewisol  
• Cysylltiad â Gŵyl ryngwladol lwyddiannus 
• Bydd eich cwmni yn cael ei weld yn cefnogi digwyddiad lleol 
 
Mae pecynnau nawdd yn amrywio o £5K i £10K + TAW ac wedi’u teilwra i anghenion busnes 
penodol 



 
Mae Vision Arts yn hwb celfyddydau perfformio sy’n cynnig ystod eang o gyfleoedd a hyfforddiant 
perfformio i bobl o bob oed. Ei nod yw gwneud y celfyddydau yn hygyrch i bawb, beth bynnag yw eu 
sefyllfa economaidd neu unrhyw nodwedd warchodedig arall, ac i godi proffil y celfyddydau perfformio yn 
Sir Benfro a ledled Cymru drwy gynyrchiadau o safon a chyfleoedd hyfforddi wedi’u hwyluso gan 
ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn niwylliant y celfyddydau perfformio yn bresennol. 
 
Bydd Prosiect Ieuenctid Haf Vision yn cynnig cwrs llawn amser i 30 o bobl ifanc dros wyliau’r haf, lle 
byddant yn datblygu, ymarfer, cynhyrchu a pherfformio sioe theatr gerdd, i’w chael ei pherfformio’n 
gyhoeddus, ar ddiwedd y penwythnos (Awst 2022). Bydd yna gyfleoedd i gantorion, dawnswyr ac 
actorion a hefyd criw cefn llwyfan llawn. Bydd noddi’r prosiect hwn yn galluogi’r bobl ifanc i gymryd rhan 
am ddim, gan roi iddynt y cyfle i weithio gyda pherfformwyr proffesiynol a thechnegwyr cefn llwyfan gan 
gynnig iddynt hyfforddiant ym mhob agwedd o gynhyrchiad theatr gerdd. 
 
Mae buddion noddi yn cynnwys: 
• Logos ar ddeunydd hysbysebol a rhaglenni i gyd;  
• Cydnabyddiaeth ym mhob datganiad i’r wasg i’r cyfryngau print, ar-lein a darlledu;  
• Tocynnau cyfarch i sioeau Vision;   
• Cwrs hyfforddiant rheoli busnes wedi’i deilwra i gefnogi staff y noddwr mewn siarad cyhoeddus a 

chyfathrebu;  
• Prisoedd gostyngedig ar logi ystafelloedd ar gyfer hyfforddiant staff ayb pan maent ar gael 
 
Mae’r pecyn nawdd yn £4,000 + TAW 

 

 


