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Datganiad i'r wasg: Dan Embargo 1 Mawrth 2022, 00.01 

 

UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 1 Mawrth i 2 Hydref 2022 

About Us / Amdanom Ni, Abaty Paisley 1 i 6 Mawrth 2022 

 

MAE DATHLIAD MWYAF UCHELGEISIOL Y DU O GREADIGRWYDD YN 
AGOR HEDDIW GYDA THAITH GYFFROUS TRWY A 13.8 BILIWN O 
FLYNYDDOEDD O HANES  
 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, dathliad unwaith mewn oes o greadigrwydd sy'n digwydd ledled y 
DU eleni; yn lansio heddiw, 1 Mawrth, gydag About Us / Amdanom Ni, digwyddiad anhygoel yn yr awyr 
agored a grëwyd gan 59 Products, The Poetry Society a Stemettes yn archwilio 13.8 biliwn o flynyddoedd o 
hanes drwy’r ffyrdd diddiwedd yr ydym yn cysylltu â’r cosmos, natur, a’n gilydd. 
 
Gan agor yn Abaty Paisley, yr Alban, bydd About Us / Amdanom Ni hefyd yn cael ei gyflwyno yn Derry-
Londonderry, Caernarfon, Luton a Hull ac yn cyfuno gosodiadau amlgyfrwng a pherfformiad byw i drochi 
cynulleidfaoedd yn hanes y bydysawd, o'r Glec Fawr hyd heddiw. Wrth iddi nosi, bydd tirnodau lleol yn cael eu 
trawsnewid yn ganfasau enfawr sy'n cyfuno animeiddio ysbrydoledig wedi'i fapio'n fyw gyda barddoniaeth, 
cerddoriaeth a chorau byw, gan gynnwys sgôr newydd gan Nitin Sawhney CBE a barddoniaeth gan Llŷr Gwyn 
Lewis, Jen Hadfield, Jason Allen-Paisant, Khairani Barokka, Grug Muse a Stephen Sexton.  
 
Yn y dydd, bydd gosodiadau fideo LED yn arddangos creadigrwydd plant a phobl ifanc o ysgolion ledled 
Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru drwy gerddi ac animeiddiadau Scratch. Yn yr Alban, bydd 
cynulleidfaoedd yn ymgynnull yn yr awyr agored yn Abaty Paisley a bydd y sioe 25 munud yn cael ei 
chyflwyno gyda'r nos rhwng 7pm a 9.15pm tan 6 Mawrth.  
 
About Us / Amdanom Ni yw'r cyntaf o 10 prosiect creadigol aml-safle a digidol mawr a gomisiynwyd fel rhan 
o UNBOXED, rhaglen gwbl rhad ac am ddim ledled y DU, gyda digwyddiadau a gweithgareddau'n ymestyn o'r 
Hebrides Allanol i Southampton, o Omagh i Abertawe, ac ar draws cyfryngau traddodiadol ac ar-lein tan fis 
Hydref. Mae pob un o brosiectau UNBOXED yn rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol ac 
yn ganlyniad i gydweithio ar draws meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a 
mathemateg. Mae sefydliadau a dylunwyr y celfyddydau, gwyddonwyr a phrosiectau ymchwil rhyngwladol, 
cwmnïau technoleg a phrifysgolion ymhlith cyfranwyr sy'n ffurfio partneriaethau newydd i ddatblygu a 
gwireddu pob prosiect – mae cannoedd o bobl wedi cael eu cyflogi yn sgil hyn, gan gynnwys pobl greadigol 
llawrydd yn ogystal â chyfleoedd datblygu sgiliau a bwrsariaethau a gynigir gan y prosiectau. 
 
Mae'r prosiectau UNBOXED yn agor drwy gydol y flwyddyn gyda gweithgarwch yn digwydd ledled y DU tan fis 
Hydref 2022. Maent hefyd yn cynnwys: Dandelion, a gomisiynwyd gan EventScotland, prosiect ledled yr 
Alban a ysbrydolwyd gan y mudiad 'tyfu eich hun' byd-eang, sy'n cynnwys Gerddi Annisgwyl, ffermydd fertigol, 
gwyliau cerddoriaeth am ddim a rhoddion planhigion sy'n ail-ddychmygu'r ŵyl gynaeafu ar gyfer yr 21ain 
ganrif; Dreamachine, a gyflwynir ym mhrifddinasoedd y DU, gwaith celf a brofir gyda'ch llygaid ar gau sy'n 
datgloi grym y meddwl dynol; GALWAD: Stori o’n Dyfodol, profiad trawsgyfryngol sy'n gweld Cymru'n cael ei 
saethu ddeng mlynedd ar hugain i'r dyfodol, a gomisiynwyd gan Cymru Greadigol; Green Space Dark Skies, 
gyda 20,000 o ‘Lwmenyddion' yn creu gwaith celf awyr agored mewn 20 o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd 

o Harddwch Naturiol Eithriadol y DU; Our Place in Space, llwybr 10km o gerfluniau o gysawd yr haul ar 

raddfa a gynlluniwyd gan yr artist Oliver Jeffers gan gynnwys ap realiti estynedig rhyngweithiol, a 
gomisiynwyd gan Gyngor Dinas Belfast; 

 
Bydd PoliNations yn gweld coed enfawr a miloedd o blanhigion yn cymryd drosodd ganol Birmingham, gan 
greu canopi lliwgar ar gyfer gŵyl o berfformiadau byw gan gynnwys y gair llafar, cerddoriaeth a drag; SEE 
MONSTER, llwyfan alltraeth Môr y Gogledd wedi'i ddatgomisiynu yn Weston-super-Mare wedi'i drawsnewid 
yn un o weithiau celf cyhoeddus mwyaf y DU; StoryTrails, sy'n defnyddio datblygiadau newydd mewn 
technoleg rhyngrwyd 3D a realiti estynedig a rhithwir i ddatgelu'r hanesion cudd ac anghofiedig ar draws 15 o 



drefi a dinasoedd y DU; a Tour de Moon, gŵyl o fywyd nos a gwrthddiwylliannau a ysbrydolwyd gan y Lleuad 
ac a grëwyd mewn cydweithrediad â'r Lleuad yn teithio mewn confoi o amgylch Lloegr. 
 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac fe'i 
comisiynir a'i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. 
 

Dywedodd Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y 
DU : "About Us yw'r cyntaf o ddeg prosiect mawr ysbrydoledig UNBOXED sy’n dod yn fyw drwy gydweithio 

creadigol ar draws pob sector. O ganlyniad, maen nhw wedi creu profiadau cynulleidfa gwirioneddol ryfeddol 
a fydd yn dangos grym creadigrwydd a pha mor bwysig fydd hi i'r ffordd rydym yn gweithio, yn dysgu ac yn 
chwarae yn y dyfodol. 
 
"Mae About Us / Amdanom Ni yn cyffwrdd yn ddramatig â themâu a welir ar draws holl brosiectau 
UNBOXED, o berthynas dyn â natur, cyfrifoldeb am yr amgylchedd a phosibiliadau'r ddaear yn y dyfodol i sut 
mae pobl yn deall ac yn rhyngweithio â'i gilydd fel unigolion a chymunedau. Mae pawb sy'n ymwneud â 
gwneud i UNBOXED ddigwydd wedi cael eu gorfodi i feddwl am yr hyn sydd bwysicaf i'n holl ddyfodol ac 
amlygu hyn mewn prosiectau a gynlluniwyd i fod yn hwyl ac yn gyffrous, a fydd yn dod â phobl ynghyd ledled 
y DU eleni ac yn ysbrydoliaeth am flynyddoedd lawer i ddod." 
 
Mae About Us / Amdanom Ni yn agor rhaglen UNBOXED ledled y DU a dyma hefyd y cyntaf o chwe 
digwyddiad i'w cyflwyno yn yr Alban mewn partneriaeth ag EventScotland gan gynnwys, Dandelion, sydd 
wedi'i gomisiynu gan EventScotland.  
 
Crëwyd About Us / Amdanom Ni gan y cwmni arobryn 59 Productions, un o'r grymoedd creadigol a 
thechnolegol y tu ôl i Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012 ; Stemettes, y fenter 
gymdeithasol arobryn sy'n gweithio i ysbrydoli a chynorthwyo menywod a phobl anneuaidd ifanc mewn i 
yrfaoedd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, a The Poetry Society, un o 
sefydliadau celfyddydol mwyaf deinamig y DU. 
 

Dywedodd Lysander Ashton, Cyfarwyddwr 59 Productions a Chyfarwyddwr Prosiect 
About Us / Amdanom Ni: "Mae About Us / Amdanom Ni wedi bod yn broses gydweithredol unigryw sy'n dod 

â beirdd, gwyddonwyr, cerddorion, artistiaid gweledol a phlant ysgol o bob rhan o Loegr, Gogledd Iwerddon, yr 
Alban a Chymru at ei gilydd. Mae pob un o'r lleisiau unigryw hyn wedi cyfrannu at greu darlun cyfansawdd 
hynod gyfoethog o'r bydysawd rhyfeddol yr ydym i gyd yn ei rannu. Mae About Us yn wahoddiad i brofi byd lle’r 
ydych chi'n cael eich gwneud o sêr, rydych chi'n cael eich creu o driliwn o gelloedd cymhleth sy'n gweithio mewn 
cytgord, rydych chi'n gysylltiedig â deinosoriaid a gallwch wneud cysylltiad â biliwn o bobl drwy bwyso un botwm; 
mae'n ddathliad o rai o'r pethau anhygoel sy'n ein gwneud ni yn ni, ac ni allaf aros i gynulleidfaoedd ddod i'w 
weld." 
 
Mae'r prosiectau UNBOXED yn agor trwy gydol y flwyddyn gyda gweithgaredd yn digwydd ledled y DU tan fis 
Hydref 2022. Maent hefyd yn cynnwys: 
 
• Dandelion, a gomisiynwyd gan EventScotland, prosiect ar gyfer yr Alban gyfan a ysbrydolwyd gan y mudiad 
‘tyfu eich hun’ byd-eang, sy’n cynnwys Unexpected Gardens, ffermydd fertigol, gwyliau cerddoriaeth rhad ac 
am ddim a rhoddion planhigion sy’n ail-ddychmygu’r ŵyl gynhaeaf ar gyfer yr 21ain ganrif; 
 
• Dreamachine, a gyflwynir ym mhrifddinasoedd y DU, gwaith celf a brofwyd â'ch llygaid ar gau sy'n datgloi 
pŵer y meddwl dynol; 
 
• GALWAD: Stori o'n Dyfodol, profiad traws-gyfryngol sy'n gweld Cymru'n cael ei gyrru ddeng mlynedd ar 
hugain i'r dyfodol, wedi'i gomisiynu gan Cymru Greadigol; 
 
• Green Space Dark Skies, gyda 20,000 o ‘Lumenators’ yn creu gweithiau celf awyr agored mewn 20 o 
Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol y DU; 
 
• Our Place in Space, model 10km ar raddfa llwybr cerflun o gysawd yr haul a ddyluniwyd gan yr artist Oliver 
Jeffers gan gynnwys ap realiti estynedig rhyngweithiol, a gomisiynwyd gan Gyngor Dinas Belfast; 
 



• Bydd PoliNations yn gweld coed ffug enfawr a miloedd o blanhigion yn meddiannu canol Birmingham, gan 
greu canopi lliwgar ar gyfer gŵyl o berfformiadau byw gan gynnwys y gair llafar, cerddoriaeth a drag; 
 
• SEE MONSTER, platfform alltraeth Môr y Gogledd wedi’i ddadgomisiynu yn Weston-super-Mare sydd wedi’i 
drawsnewid yn un o weithiau celf cyhoeddus mwyaf y DU; 
 
• StoryTrails, sy'n defnyddio datblygiadau newydd mewn technoleg rhyngrwyd 3D a realiti estynedig a 
rhithwir i ddatgelu'r hanesion cudd ac anghofiedig ar draws 15 o drefi a dinasoedd y DU; aC 
 
• Mae Tour de Moon, gŵyl o fywyd nos a gwrthddiwylliannau a ysbrydolwyd ac a grëwyd mewn 
cydweithrediad â'r Lleuad yn teithio mewn confoi o amgylch Lloegr 
 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a’i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac yn cael 
ei gomisiynu a’i ddarparu mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol a EventScotland. 
 
Mae About Us yn agor y rhaglen UNBOXED ar draws y DU a dyma hefyd y cyntaf o chwe digwyddiad i'w 
cyflwyno yn yr Alban mewn partneriaeth â EventScotland gan gynnwys, Dandelion, sydd wedi'i gomisiynu gan 
EventScotland. 
 
Dywedodd Gweinidog y Celfyddydau (llywodraeth EM), yr Arglwydd Parkinson:  
 
"Rwy'n falch iawn bod y gyfres wych hon o ddigwyddiadau yn dechrau heddiw yn nhref hanesyddol Paisley. 
Bydd y perfformiad agoriadol hwn yn mynd â phobl ar daith ysbrydoledig drwy hanes y byd.  
 
"Mae UNBOXED yn ymwneud â dod â phobl o bob cwr o'r DU at ei gilydd, ac mae'n rhan o flwyddyn wych o 
greadigrwydd, adnewyddu a chyffro ochr yn ochr â Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi y Frenhines a Gemau'r 
Gymanwlad Birmingham." 
 
Dywedodd Yr Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Gymunedau (Gogledd Iwerddon), Tracy Meharg:  
 
"Rwy'n falch iawn o weld UNBOXED yn agor yn yr Alban heddiw. About Us sy'n cychwyn yr ŵyl gyda dathliad 
o'n creadigrwydd a'n doniau, a'r byd anhygoel yr ydym yn byw ynddo. Nid oes gennyf amheuaeth na fydd 
gweddill y digwyddiadau'n cael effaith debyg, ac edrychaf ymlaen at brofi'r amrywiaeth o raglenni sy'n 
digwydd yng Ngogledd Iwerddon yn ddiweddarach eleni, gan arddangos creadigrwydd lleol ar raddfa fawr.  
 
"Mae gwyddoniaeth, technoleg a'r celfyddydau, sy'n uno ar draws y rhaglen UNBOXED, i gyd yn dibynnu ar 
greadigrwydd a'r gallu i weld y byd mewn ffyrdd newydd a gwahanol. Mae hwn yn gyfle gwych i'n cymunedau 
ddod at ei gilydd, dysgu oddi wrth ein gilydd ac ysbrydoli ein gilydd ar gyfer y dyfodol." 
 
Dywedodd y Gweinidog Diwylliant (yr Alban), Neil Gray: 
 
“Mae’r Alban yn gyrchfan ar gyfer digwyddiadau diwylliannol o’r radd flaenaf ac mae’n wych bod dathliad 
Unboxed o greadigrwydd yn lansio ei raglen yn Abaty Paisley gyda’r sioe aml-gyfrwng ysblennydd, About us. 
 
Bydd comisiwn yr Alban, Dandelion, yn dechrau ym mis Ebrill gyda chyfres o weithgareddau yn cael eu 
cyflwyno ledled y wlad wrth i grwpiau cymunedol ddod at ei gilydd i arddangos y gorau o gerddoriaeth ac 
arloesedd yr Alban.” 
 
Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon (Cymru): 
 
"Mae eleni'n addo bod yn ddathliad o greadigrwydd, yn seiliedig ar gyd-greu, ac yn cynnwys cymunedau 
ledled Cymru, ac rwy'n falch iawn bod rhaglen ddigwyddiadau UNBOXED yn dechrau ar Ddydd Gŵyl Dewi. 
 
"Mae'n gyffrous gweld rhai o'r prosiectau'n dwyn ffrwyth ac edrychwn ymlaen at groesawu'r cyntaf o 
gomisiynau'r DU, About Us, i Gaernarfon yn ddiweddarach y mis hwn. Byddwn yn annog pobl i edrych ar yr 
hyn sy'n digwydd yn eu hardal nhw a chymryd rhan yn y prosiectau ysbrydoledig hyn. 
 



"Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gomisiwn arweiniol Cymru, GALWAD, a fydd yn dod â rhaglen gyfan 
UNBOXED i ben ym mis Hydref." 
 
Yn ganolog i UNBOXED mae cyfleoedd dysgu a chyfranogiad cyhoeddus helaeth, gan gyrraedd cannoedd o 
filoedd o blant ysgol, pobl ifanc a chymunedau. Mae'r cyfleoedd hyn yn cynnwys gwahoddiadau i fod yn rhan 
o UNBOXED drwy deithiau ysgol, gwersi, cystadlaethau, gweithdai cymunedol a phrosiectau gwyddoniaeth 
dinasyddion. Mae cyfres lawn o adnoddau ar gyfer athrawon a datblygiad proffesiynol parhaus yn ogystal â 
chyfleoedd newydd i ddatblygu cyflogaeth a sgiliau ar gyfer pobl ifanc amrywiol a gweithwyr llawrydd. Mae 
UNBOXED yn gweithio gyda phartneriaid, yn cynnwys partner rhyngwladol y Cyngor Prydeinig, y RSA (y 
gymdeithas frenhinol ar gyfer y celfyddydau, gweithgynhyrchu a masnach) a’r BBC i hybu sgyrsiau byd-eang 
pellach am bwysigrwydd creadigrwydd a chydweithio i lunio dyfodol gwell i bobl a'r blaned. 
 
Y prosiectau a gyflwynir yn yr Alban yw About Us / Amdanom Ni(1-6 Mawrth), Dandelion (ledled Yr Alban), 
Dreamachine (Caeredin), Green Space Dark Skies (ledled Yr Alban), PoliNations (Caeredin) a StoryTrails 
(Dundee a Dumfries).  
 
Mae’r prosiectau yng Ngogledd Iwerddon yn cynnwys About Us / Amdanom Ni (Derry-Londonderry), 
Dreamachine (Belfast), Green Space Dark Skies (lleoliadau amrywiol), Our Place in Space (Derry-
Londonderry a Belfast) a StoryTrails (Omagh).  
 
Mae’r prosiectau yng Nghymru yn cynnwys About Us / Amdanom Ni (Caernarfon), Dreamachine 
(Caerdydd), GALWAD: Stori o’n Dyfodol (Blaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful, Abertawe) Green Space Dark 
Skies a StoryTrails (Abertawe, Casnewydd). 
 

 

Delweddau i'r wasg  
Detholiad o ddelweddau ac asedau wedi'u ffilmio o About Us / Amdanom Ni yn Paisley ar gael o 1 Mawrth 
yn bit.ly/3hcRqfr 
Detholiad o ddelweddau o bob rhan o'r rhaglen UNBOXED bit.ly/3HblrX l  
 

Cysylltiadau i'r wasg 
UNBOXED 
Jeanette Ward 
jeanette.ward@unboxed2022.uk,  
07729 930 812 
 
About Us / Amdanom Ni 
Dee McCourt 
dee@borkowski.co.uk  
Rachel Wingate 
rachel@borkowski.co.uk 
 

 

Rhestrau 

 

UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 
1 Mawrth i 2 Hydref 2022 
unboxed2022.uk  
Dilynwch ni ar @unboxed2022 
 

Nodiadau i Olygyddion 

 

1. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy'n digwydd 

ledled y DU yn 2022, a gynlluniwyd i gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n 
cynnwys digwyddiadau, gosodiadau a phrofiadau digidol ar raddfa fawr sydd ar gael yn fyd-
eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithio creadigol. Wedi'i gynhyrchu gan 
rai o'r meddyliau disgleiriaf ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a 
mathemateg, mae UNBOXED yn cynnwys prosiectau creadigol aml-safle a digidol mawr sy'n 

https://unboxed2022.uk/dreamachine
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/storytrails
https://unboxed2022.uk/dreamachine
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/storytrails
https://unboxed2022.uk/dreamachine
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/storytrails
mailto:jeanette.ward@unboxed2022.uk
mailto:dee@borkowski.co.uk
mailto:rachel@borkowski.co.uk


rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol. Cynhelir digwyddiadau a 
gweithgareddau rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 2022 - o Ynysoedd Allanol Heledd i Ddyfnaint ac 
o Omagh i Abertawe, ac ar draws y cyfryngau traddodiadol ac ar-lein. Mae UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac fe'i 
comisiynir a'i cyflwynir mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac 
EventScotland. Unboxed2022.uk 

2. About Us / Amdanom Ni: Paisley (1-6 Mawrth, rhagolwg cyhoeddus 28 Chwefror), Derry–

Londonderry (15-21 Mawrth), Caernarfon (30 Mawrth-5 Ebrill), Luton (14-20 Ebrill) and Hull 
(30 Ebrill – 6 Mai); Dandelion: Ledled Yr Alban (Ebrill - Medi); Dreamachine: Belfast, 
Caerdydd, Caeredin, a Llundain (3 Mai – 2 Hydref); GALWAD: Stori o’n dyfodol: Teledu, ar-
lein ac ar leoliad ym Mlaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful, ac Abertawe (Medi – Hydref); Green 
Space Dark Skies: 20 lleoliad tirwedd ledled y DU 23 Ebrill – 30 Medi); Our Place in Space: 
Afon Foyle, Derry-Londonderry: 22 Ebrill – 22 Mai; Divis a’r Mynydd Du Belfast: 11 Mehefin – 
10 Gorffennaf; Afon Cam, Caergrawnt: 30 Gorffennaf – 29 Awst; Amgueddfa Drafnidiaeth 
Ulster a Llwybr Arfordir North Down (17 Medi – 14 Hydref); PoliNations: Victoria Square, 
Birmingham (2-18 Medi) a George Street, Caeredin (6-14 Awst); SEE MONSTER: Weston-

super-Mare (7 Gorffennaf – Awst); StoryTrails:  Blackpool, Bradford, Bryste, Dumfries, 

Dundee, Bwrdeistref Lambeth yn Llundain, Bwrdeistref Lewisham, Lincoln, Casnewydd, 
Omagh, Sheffield, Slough, Abertawe, Swindon a Wolverhampton  (2 Gorffennaf – 19 Medi); 
Tour de Moon: Caerlŷr, Newcastle a Southampton, a lleoliadau  ledled Lloegr (11 Mai – 21 
Mehefin)  

3. Martin Green CBE yw Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU a’r Gemau 
Gyfamwlad Birmingham 2022. Yn flaenorol, mae Martin wedi meistroli rhai o ddigwyddiadau 
mawr mwyaf arwyddocaol Prydain, gan gynnwys agor The 02 yn Llundain; seremonïau agor 
a chau Olympaidd a Pharalympaidd 2012; a seremoni agoriadol Grand Départ Tour de 
France 2014 yn Leeds. Mae llwyddiant o'r fath wedi ennill enw da yn rhyngwladol i Martin. Fel 
Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Dinas Diwylliant Hull 2017, cyflwynodd Martin 365 
diwrnod o ddiwylliant trawsnewidiol ar gyfer y ddinas a chymeradwyaeth enfawr. Roedd yn 
gynghorydd i Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Japan 2020 ac i'r Expo 2020 Dubai. Yn 
2018, dyfarnwyd doethuriaeth er anrhydedd iddo gan Brifysgol Hull a chyrhaeddodd CBE yn 
rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines. 

 

4.   Mae 59 Productions yn stiwdio ddylunio a chwmni cynhyrchu sy'n arbenigo mewn dylunio sy'n 

seiliedig ar stori. O waith mapio tafluniad pensaernïol i arddangosfeydd; o brofiadau Realiti Rhithwir i 
ddigwyddiadau; o ddylunio theatrig i ymgynghoriaeth dechnegol, mae cwmni 59 o awduron, cyfarwyddwyr, 
penseiri, animeiddwyr, artistiaid gweledol a thechnolegwyr yn cynhyrchu gwaith artistig sy'n ceisio rhyfeddu 
cynulleidfaoedd o bob math. Gan adeiladu ar fwy na degawd o brofiad yn gwneud gwaith theatrig ar gyfer rhai 
o leoliadau mwyaf y byd – gan gynnwys gwaith sydd wedi ennill gwobrau Olivier a Tony ar gyfer y National 
Theatre, y West End a Broadway, ac i lawer o brif sefydliadau diwylliannol y byd – mae'r cwmni wedi dod yn 
enwog yn fwy diweddar am greu gwaith celf cyhoeddus ysblennydd, gwaith mapio tafluniad ar rai o adeiladau 
mwyaf eiconig y byd, gan gynnwys Tŷ Opera Sydney, Amgueddfa Guggenheim Bilbao, Heneb Washington yn 
DC a Phencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Mae 59 Productions hefyd yn enwog am 
brosiectau fel arddangosfa David Bowie Is yn Amgueddfa y V&A, a gynlluniwyd ganddynt, ac am ei gwaith 
arobryn ei hun mewn Realiti Rhithwir. 59productions.co.uk | Twitter: @59productions | Instagram: 
@59_productions 
 

5. Mae'r 10 prosiect UNBOXED wedi’u gwasgaru a bydd pob un yn rhyddhau gwybodaeth 
newydd am ddigwyddiadau a gweithgareddau, gan gynnwys dyddiadau a lleoliadau drwy 
gydol y flwyddyn.  

 

About Us / Amdanom Ni: Paisley (1 i 6 Mawrth, 7pm – 9.15pm); Derry-Londonderry (15-21 Mawrth, 

7.30-10pm); Caernarfon (30 Mawrth - 5 Ebrill, 8.45pm – 10.30pm); Luton (14-20 Ebrill, 9pm – 10.30pm); 

Hull (30 Ebrill - 6 Mai, 9.30pm – 10.30pm)  
Mae About Us yn gyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus ar raddfa fawr sy'n mynd â chynulleidfaoedd ar daith 
drwy 13.8 biliwn o flynyddoedd o'n hanes o'r Glec Fawr hyd heddiw. Mae holl ddigwyddiadau About Us yn yr 
awyr agored, yn rhad ac am ddim ac nid oes tocynnau, ac maen nhw’n addas ar gyfer cynulleidfaoedd o bob 
oed. 
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Dandelion: Ledled Yr Alban: Ebrill - Medi 
Mae prosiect ledled yr Alban sy'n cynnwys Gerddi Annisgwyl, ffermydd fertigol, digwyddiadau cerddoriaeth am 
ddim a rhoddion planhigion yn ail-ddychmygu'r ŵyl gynaeafu ar gyfer yr 21ain ganrif. Comisiynir Dandelion 
gan EventScotland a'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban. 
 

Dreamachine:  Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain: 3 Mai – 2 Hydref  
Mae cynulleidfaoedd ym mhedwar prifddinas y DU yn cael eu trochi mewn sain a golau mewn gwaith celf a 
brofir gyda’r llygaid ar gau sy'n archwilio potensial diddiwedd y meddwl dynol. 
 
GALWAD: Stori o’n dyfodol:  Teledu, ar-lein ac ar leoliad ym Mlaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful, ac 
Abertawe: Medi – Hydref  
Mae talent mwyaf beiddgar Cymru mewn sgrin, perfformiad a thechnoleg greadigol yn creu stori aml-
blatfform, GALWAD: Stori o’n dyfodol, gyda chyfranogwyr ledled Cymru, i ddatblygu mewn amser real dros 
wythnos - gan archwilio dyfodol posibl ymhen 30 mlynedd. 
 

Green Space Dark Skies: Lloegr: Parc Cenedlaethol Peak District (23 Ebrill); Parc Cenedlaethol Dartmoor 

(Mai); Parc Cenedlaethol Exmoor (28 Mai); AHNE Dorset (11 Mehefin); Parc Cenedlaethol y Broads 
(Mehefin); Parc Cenedlaethol Rhostiroedd Gogledd Swydd Efrog (dyddiad i'w gadarnhau); ac AHNE y 

Chilterns (dyddiad i'w gadarnhau). Gogledd Iwerddon: AHNE Dyffryn Lagan (30 Ebrill); Sperrin AHNE 

(Mehefin) ac Arfordir Causeway (dyddiad i'w gadarnhau). Yr Alban: Parc Cenedlaethol Cairngorms (Awst) 

gyda mwy o leoliadau i'w cyhoeddi'n fuan. Cymru: AHNE Gŵyr (13 Mai); Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog (Gorffennaf) ac Ynys Môn (dyddiad i'w gadarnhau). 23 Ebrill – 30 Medi  
Mae 20,000 o bobl, o'r Cairngorms i'r Chilterns, Gŵyr i Rostir Gogledd Swydd Efrog a Dartmoor i Arfordir 
Causeway yng Ngogledd Iwerddon, yn cael eu recriwtio i greu gwaith celf awyr agored ar raddfa fawr mewn 
20 o dirweddau mwyaf eithriadol y DU. 
 

Our Place in Space: Afon Foyle, Derry-Londonderry: 22 Ebrill – 22 Mai; Divis a’r Mynydd Du 
Belfast: 11 Mehefin – 10 Gorffennaf; Afon Cam, Caergrawnt: 30 Gorffennaf – 29 Awst; Amgueddfa 
Drafnidiaeth Ulster a Llwybr Arfordir North Down: 17 Medi – 16 Hydref  
Mae model epig o gysawd yr haul ar raddfa a gynlluniwyd gan yr artist Oliver Jeffers, sy'n cyfuno llwybr o 
gerfluniau 10km yng Ngogledd Iwerddon a Chaergrawnt ac ap realiti estynedig rhyngweithiol, yn ein gwahodd 
i ystyried ein perthynas â'n gilydd o safbwynt ein lle. 
 

PoliNations: Victoria Square, Birmingham: 2-18 Medi a George Street, Caeredin: 6-14 Awst 
Bydd PoliNations yn gweld coed ffug enfawr a miloedd o blanhigion yn cymryd drosodd canol Birmingham, 
gan greu canopi lliwgar ar gyfer gŵyl o berfformiadau byw gan gynnwys gair llafar, cerddoriaeth a drag. 
 

SEE MONSTER: The Tropicana, Weston-super-Mare: 7 Gorffennaf i Awst  
Mae platfform alltraeth Môr y Gogledd wedi'i ddatgomisiynu yn cael ei drawsnewid yn osodiad celf gyhoeddus 
trochi ac yn ddathliad o dywydd Prydain yn nhref arfordirol Weston-super-Mare, sy'n awgrymu posibiliadau 
newydd ar gyfer strwythurau sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes. 
 

StoryTrails: Blackpool, Bradford, Bryste, Dumfries, Dundee, Bwrdeistref Lambeth yn 
Llundain, Bwrdeistref Lewisham, Lincoln, Casnewydd, Omagh, Sheffield, Slough, 
Abertawe, Swindon a Wolverhampton:  
2 Gorffennaf i 19 Medi 
Mae StoryTrails yn dwyn ynghyd realiti estynedig, datblygiadau newydd mewn technoleg rhyngrwyd 3D a'r 
genhedlaeth nesaf o leisiau creadigol i lunio un o brosiectau hanes byw ac archif mwyaf uchelgeisiol y DU.  
 

Tour de Moon: Caerlŷr, Newcastle a Southampton + lleoliadau ledled Lloegr: 11 Mai i 21 

Mehefin 
Mae gŵyl o fywyd nos a gwrthddiwylliannau wedi'i hysbrydoli gan y Lleuad ac a grëwyd mewn cydweithrediad 
â'r Lleuad yn teithio mewn confoi o amgylch Lloegr gyda chenhadaeth i ddychmygu dyfodol gwell lluosog i 
bobl ifanc, a gyda nhw. 
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6. Mae gan UNBOXED Raglen Ddysgu yn benodol ar gyfer athrawon ac addysgwyr mewn 
amrywiaeth o leoliadau. Gwahoddir pobl ifanc rhwng 4 a 19 oed i gymryd rhan mewn 
gweithdai, dysgu yn yr ystafell ddosbarth a chwarae rhan wrth ddod â'r prosiectau'n fyw. 
Dyluniwyd y Rhaglen Ddysgu gan addysgwyr, athrawon, technegwyr ac artistiaid sydd â 
chyfoeth o brofiad mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg 
(STEAM) i ddiwallu anghenion y dysgwr yng nghwricwla pedair gwlad y DU. Gellir defnyddio'r 
cynlluniau gwersi, cyfleoedd a phrofiadau trochi yn hyblyg i gyd-fynd ag amcanion grŵp 
blwyddyn a phenodol i bwnc. Maent hefyd yn cynnig cipolwg ar lwybrau gyrfa ac yn datblygu'r 
sgiliau creadigol a chydweithredol sy'n diffinio dyfodol gwaith. 

 
7. Y Cyngor Prydeinig yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. 
Mae’n meithrin cysylltiadau, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth rhwng pobl yn y DU a gwledydd eraill drwy’r 
celfyddydau a diwylliant, addysg a’r Saesneg. Yn 2019-2020 fe wnaethom gyrraedd dros 75 miliwn o bobl yn 
uniongyrchol a 758 miliwn o bobl yn gyffredinol gan gynnwys ar-lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Wedi'i 
sefydlu ym 1934 rydym yn elusen yn y DU a lywodraethir gan Siarter Frenhinol ac yn gorff cyhoeddus yn y 
DU. Rydym yn derbyn grant cyllid craidd o 14.5 y cant gan lywodraeth y DU. Fel partner rhyngwladol 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, bydd y Cyngor Prydeinig yn cefnogi rhaglen ymgysylltu ryngwladol yr ŵyl, 
gan ddefnyddio ei rwydweithiau tramor helaeth i helpu timau creadigol i gael mynediad at gyfleoedd, 
partneriaethau a chynulleidfaoedd rhyngwladol newydd. Mae amcanion UNBOXED, sef dod â phobl ynghyd 
ac arddangos creadigrwydd ac arloesedd y DU yn rhyngwladol, yn cyd-fynd yn agos â chenhadaeth y Cyngor 
Prydeinig. Gyda’i gilydd, bydd UNBOXED a’r Cyngor Prydeinig yn sbarduno sgwrs fyd-eang am bwysigrwydd 
creadigrwydd, a’i gyfraniad hanfodol i ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd. www.britishcouncil.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


