
    
 

    

   

 

 
 

 
 

I'w ryddhau ar unwaith: Dydd Llun 14 Chwefror 
 

'GALL UNRHYW BETH DYFU' WRTH I DANDELION DDATGELU LLEOLIADAU GERDDI 
ANNISGWYL LEDLED YR ALBAN 

 
 Bydd deuddeg o Erddi Annisgwyl yn ymddangos yn rhan o raglen greadigol Dandelion, sy'n 

dangos y gall hyd yn oed y lleoedd mwyaf annhebygol flodeuo 
 
Bydd cyfres o erddi 'bwytadwy' a grëwyd yn arbennig yn trawsnewid darnau o dir segur a 
lleoedd annisgwyl ledled yr Alban yn rhan o fenter fwyd "tyfu eich hun” unigryw 
genedlaethol. Bydd y Gerddi Annisgwyl yn rhoi bywyd newydd i lyfrgelloedd cymunedol, 
glannau, meysydd parcio a hyd yn oed safleoedd llanw o Ynysoedd y Gorllewin i'r Gororau, 
ac yn un o uchafbwyntiau Dandelion, rhaglen greadigol newydd, a gynhelir rhwng mis Ebrill 
a mis Medi 2022. 
 
Comisiynwyd Dandelion gan EventScotland ac fe’i hariannwyd drwy Lywodraeth yr Alban, a 
hwn yw cyfraniad yr Alban i UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, rhaglen genedlaethol o 
ddigwyddiadau ac ymgysylltu creadigol. Mae Dandelion wedi'i ysgogi gan y cysyniad o ‘Hau, 
Tyfu a Rhannu’ – nid dim ond bwyd ond syniadau, cerddoriaeth, gwybodaeth wyddonol a 
chymuned – sy’n dilyn ymagwedd unigryw at dyfu. Bydd Dandelion yn dwyn artistiaid, 
gwyddonwyr, perfformwyr a thechnolegwyr ynghyd i gyflwyno digwyddiadau a rhaglenni 
ledled yr Alban, gan gynnwys y Gerddi Annisgwyl, gan arwain yn y pen draw at gannoedd o 
ddathliadau’r cynhaeaf yn ddiweddarach eleni. 
 
Bydd pob Gardd Annisgwyl yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau sy'n unigryw i bob lleoliad 
drwy gydol yr haf, wedi'i rhaglennu gan gynhyrchydd creadigol. Bydd Cerddor Preswyl lleol 
yn cael ei benodi i bob safle hefyd, ac mae ceisiadau ar agor bellach ar gyfer hyn, i greu darn 
newydd o waith i'w gyflwyno yn y digwyddiad Cynhaeaf ym mis Medi. 
 
Yn ogystal, bydd Ciwbiau o Olau Parhaus, sy’n rhannol yn waith celf ac yn rhannol yn 
ffermydd fertigol bach, yn ymweld â’r gerddi. Bydd y ciwbiau, sydd wedi’u dylunio’n 
arbennig gan Dandelion, yn tyfu cannoedd o eginblanhigion o dan olau LED, gan ddangos yr 
arloesedd technolegol diweddaraf mewn garddwriaeth. 
 
Mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol creadigol mewn lleoliadau ledled yr Alban, 
bydd Gerddi Annisgwyl Dandelion yn cynnwys 'Gardd Arnofio' drawiadol hyd yn oed a fydd 
yn mynd ar daith o amgylch Camlas Forth a Clyde, a Chamlas yr Undeb. 
 
Bydd yr Ardd Arnofio yn cynnwys dau gwch camlas ac ecosystemau arnofiol a fydd yn cael 
eu darparu ar y cyd ag arbenigwyr graddio dŵr trefol, Biomatrix. Bydd yn ymgysylltu â 
rhwydweithiau cymunedol ledled canolbarth yr Alban, gan gynnwys tyfwyr lleol ac ysgolion 
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ac aelodau'r cyhoedd, gan alluogi cynulleidfaoedd i ddilyn y daith i weld y gerddi yn eu holl 
ogoniant. Bydd un cwch camlas yn cario un o giwbiau trawiadol Dandelion, a bydd y llall yn 
cynnal rhandir bach, gyda'i sied ardd ei hun. 
 
Bydd yr Ardd Arnofio yn lansio o Glasgow ym mis Mehefin ac yn teithio trwy Bishopbriggs, 
Kirkintilloch, Auchinstarry, Bonnybridge, Polmont, Linlithgow, Broxburn; Ratho a Chaeredin 
cyn docio yn yr Helix, Falkirk tan fis Medi 2022. 

Mae safleoedd eraill yn cynnwys gerddi Celfyddydau Bae Findhorn yng nghanol Forres. Bydd 
y gerddi unigryw yn ymateb i brif sgwâr a nifer o lonydd y dref, gan hyrwyddo tyfu madarch 
a fydd yn ffynnu yn y llwybrau cysgodol tywyll. Hefyd yn yr Ucheldiroedd, gan gyrraedd 
safleoedd ledled Caithness, bydd gardd Canolfan Gelfyddydau Lyth yn rholio oddi ar drelar 
ac yn dod yn gartref i le perfformio a gweithdai. 

Yn Fife, bydd Rhaglen Leven yn troi maes parcio'r Ganolfan – lle cymunedol – yn safle gardd. 
Mewn mannau eraill, bydd Parc Cove yn Argyll yn defnyddio’r dŵr wrth iddynt ddefnyddio 
safleoedd llanw yn Loch Long a Gare Loch i ganolbwyntio ar fwyd a phlanhigion sy'n frodorol 
i'r ardal fel helyg y môr a gwymon. 

Mewn mannau eraill yn yr Alban, bydd Grŵp Agroecoleg Caeredin yn datblygu safle garddio 
yn Fferm Lauriston, bydd RIG Arts yn meddiannu safle y tu ôl i Lyfrgell y De-orllewin yn 
Greenock, Taigh Chearsabhagh yn Uist, Fèis Rois yn Alness, The Stove Network ac 
Ymddiriedolaeth Datblygu Stranraer, Alchemy Film & Arts yn y Gororau ac mae partneriaeth 
o sefydliadau yn Dundee hefyd yn paratoi i gymryd rhan! 

Dywedodd Neil Butler, Cyfarwyddwr Gŵyl a Digwyddiadau Dandelion: “Rydym wedi cyffroi 
i gyhoeddi heddiw leoliadau ein Gerddi Annisgwyl ac edrychwn ymlaen at wylio pob un o'r 
gerddi yn dod yn fyw wrth iddynt dyfu. Mae cynaliadwyedd wrth wraidd ein rhaglen, ac 
rydym ar bigau’r draen i weld pobl o bob cwr o'r Alban yn hau, tyfu a rhannu bwyd, 
cerddoriaeth a syniadau.” 
 
Dywedodd Fiona Dalgetty, Cyfarwyddwr Futures: “Fel rhan o Dandelion, rydym wedi cyffroi 
i weithio gyda cherddor neu fand lleol a fydd yn helpu i ddarparu'r trac sain i'n Cynhaeaf. 
Mae ein swydd Cerddor Preswyl yn gyfle gwych i artistiaid sy'n angerddol am yr amgylchedd 
a'r argyfwng hinsawdd rannu eu llais. Mae gan gerddoriaeth y gallu gwych i feithrin 
cysylltiad emosiynol ac uno pobl o bob cefndir a gobeithio creu dealltwriaeth o'r heriau 
amgylcheddol sy'n wynebu ein hoes.” 
 
Dywedodd Paul Bush, Cyfarwyddwr Digwyddiadau VisitScotland: “Rydym wrth ein bodd y 
bydd pobl leol ac ymwelwyr yn mwynhau gerddi ledled yr Alban yn rhan o'r rhaglen 
Dandelion drwy gydol y flwyddyn. Mae'n wych bod yn rhan o brosiect sy'n dathlu 
creadigrwydd o'r fath sydd â’r bwriad o gysylltu â'r ystod ehangaf o gynulleidfaoedd a 
chyfranogwyr.” 

Mae Dandelion yn un o 10 prosiect creadigol mawr a gomisiynwyd yn rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU, sy'n digwydd ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn 
2022. Mae arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithio creadigol yn cynnwys 
digwyddiadau, gosodiadau a phrofiadau digidol sydd ar gael i’w mwynhau yn fyd-eang a 



    
 
rhaglen ddysgu helaeth, sydd â’r nod o gyrraedd miliynau o blant ysgol, a’r cyfan am ddim. 
Bydd pum prosiect arall o'r rhaglen UNBOXED yn cyflwyno gweithgareddau yn yr Alban, yn 
ogystal â Dandelion. 

Dywedodd Prif Swyddog Creadigol UNBOXED, Martin Green: “Mae UNBOXED yn dathlu 
creadigrwydd yn ei ystyr ehangaf, gan ei roi yn ganolog i fywydau bob dydd pobl, fel y mae 
Dandelion yn ei wneud ledled yr Alban yr haf hwn. Fel prosiect, mae Dandelion yn 
llythrennol yn ymwneud â hau hadau ar gyfer y dyfodol, a fydd, gobeithio, yn ysbrydoli 
cymunedau lleol a'r genhedlaeth nesaf. Mae'n rhan o raglen o bum prosiect gwych sy'n 
digwydd yn yr Alban yn rhan o UNBOXED eleni, sy'n cyfuno celf, gwyddoniaeth a thechnoleg, 
gan gynnig digwyddiadau a phrofiadau anhygoel i bawb.” 
 
I gael gwybod mwy am eich 'gardd fwytadwy' leol, ewch i dandelion.scot. 
 
 Ar hyn o bryd mae 10 o safleoedd yn derbyn ceisiadau am y swydd Cerddor Preswyl, i gael 
rhagor o wybodaeth, ac i wneud cais ewch i dandelion.scot/opportunities 
 
Bydd y rhaglen lawn o ddigwyddiadau sy'n cael ei chynnal ym mhob gardd yn cael ei 
rhyddhau yn y Gwanwyn.  
 

Dandelion 

Ebrill-Medi 2022 

dandelion.scot 
 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 
1 Mawrth – 2 Hydref, 2022  
Unboxed2022.uk 
 
DIWEDD 

 

NODIADAU I’R GOLYGYDDION 

I gael delweddau ewch i: wetransferlink 

 

- I gael rhagor o wybodaeth am Dandelion a delweddau, cysylltwch â: 

dandelion@mucklemedia.co.uk 

0131 228 9713 neu ffoniwch Katie ar 07792884852 

 

- Ar gyfer UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

Ymholiadau cyfryngau UNBOXED: Jeanette.ward@unboxed2022.uk / 07729 930 812 
 

- Ar gyfer ymholiadau EventScotland / Unboxed yn Yr Alban cysylltwch â: 

liz.wallace@eventscotland.org / 07708 795320 

 
 
 

https://dandelion.scot/
https://dandelion.scot/opportunities
https://dandelion.scot/blog/programmes/cubes-of-perpetual-light
https://unboxed2022.uk/
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mailto:Jeanette.ward@unboxed2022.uk
mailto:liz.wallace@eventscotland.org


    
 
PARTNERIAID GERDDI ANNISGWYL DANDELION 
 

Safleoedd ledled Caithness gan gynnwys Wick a Thurso mewn partneriaeth â Chanolfan 
Gelfyddydau Lyth 
• Gogledd Uist, mewn partneriaeth ag Amgueddfa a Chanolfan Gelfyddydau Taigh 

Chearsabhagh 
• Alness mewn partneriaeth â Fèis Rois 
• Canol Tref Forres , mewn partneriaeth â Chelfyddydau Bae Findhorn 
• Maes parcio Canolfan Gymunedol Leven, Fife mewn partneriaeth â The Leven 

Programme. 
Mae The Leven Programme yn gasgliad o sefydliadau sy’n cynnwys Green Action 
Trust, Cyngor Fife, ONFife, Canolfan Gymunedol Leven, Asiantaeth Diogelu'r 
Amgylchedd yr Alban, ac Ysgol Gynradd Mountfleurie 

•  Argyll mewn partneriaeth â Cove Park 
•  Llyfrgell y De-orllewin, Barrs Cottage, Greenock, mewn partneriaeth â RIG Arts 
•  Fferm Lauriston, mewn partneriaeth â Chydweithrediaeth Agroecoleg Caeredin a 

Chanolfan Gelfyddydau Gogledd Caeredin 
•  Gerddi cymunedol ledled Hawick, mewn partneriaeth ag Alchemy Film & Arts 
•  Dundee, mewn partneriaeth â Phrifysgol Dundee, Creative Dundee a Chyngor Dinas 

Dundee  
•  Bryncyn glaswelltog yn Burns House, Stranraer, mewn partneriaeth â The Stove 

Network ac Ymddiriedolaeth Datblygu Stranraer  
•  Yr Ardd Arnofio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Falkirk a 

Chamlesi’r Alban  
 

YNGLŶN Â DANDELION: 

 

• Mae Dandelion yn rhaglen greadigol uchelgeisiol sy'n rhedeg o fis Ebrill i fis Medi 

2022 ledled yr Alban, sy'n dangos grym gweithredu ar y cyd mewn menter 'tyfu eich 

hun' fawr. Nod y prosiect yw gwneud tyfu eich bwyd eich hun mor hawdd a hygyrch 

â phosibl i bobl o bob oed gyda digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal 

ledled yr Alban - o'r ynysoedd mwyaf anghysbell i ganol dinasoedd – gan gynnwys 

gwyliau, cerddoriaeth a choginio, gan gyrraedd cynulleidfaoedd byd-eang drwy 

ffilmiau ar-lein, a gweithgareddau digidol. Ym mis Medi, bydd y gweithgareddau hyn 

yn arwain yn y pen draw at gannoedd o wyliau cynhaeaf ledled y wlad, gan ail-

ddychmygu'r dathliad traddodiadol hwn ar gyfer yr 21ain ganrif. 

• Crëwyd Dandelion gan aelodau'r tîm ledled yr Alban gan gynnwys Cosmo Blake, 

Sustrans; Fiona Burnett, Coleg Gwledig yr Alban (SRUC); Neil Butler, Wrap The 

World; Fiona Dalgetty, Fèis Rois; Angus Farquhar, Aproxima Arts; James Johnson, 

getMade Design; Pàdruig Morrison, cerddor, a thyddynwr; Tanveer Parnez, BEMIS yr 

Alban; Donald Shaw, Celtic Connections; Nicola Strachan, Sefydliad James Hutton; 

Caroline Thompson, Arbenigwr Cynhwysiant a Gwerthuso.  

• Wedi'i gomisiynu gan EventScotland a’i ariannu drwy Lywodraeth yr Alban, 

Dandelion yw cyfraniad yr Alban i UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU. 



    
 

• I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.dandelion.scot ac ymunwch â'r sgwrs ar 

instagram.com/dandelionscot, facebook.com/DandelionScot a 

twitter.com/DandelionScot.  

  

Ynglŷn ag UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

• Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o'n holl greadigrwydd sy'n 

digwydd mewn dros 130 o leoliadau ledled y DU, ac ar-lein, yn 2022. Mae'n cynnwys 

10 prosiect creadigol mawr â’r bwriad o gyrraedd miliynau o bobl ledled Lloegr, 

Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, yn ogystal ag yn rhyngwladol. 

• Crëwyd UNBOXED gan rai o'r meddyliau disgleiriaf o feysydd gwyddoniaeth, 

technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, gyda digwyddiadau, profiadau a 

gweithgareddau byw ac ar-lein i gyffroi, ysbrydoli a dod â phobl at ei gilydd. Mae 

hefyd yn cynnwys dysgu a chyfranogi, a rhaglenni rhyngwladol, sydd â’r nod o 

gyfrannu at sgwrs fyd-eang ynglŷn â chreadigrwydd a chydweithio. Mae mwy na 300 

o bobl greadigol eisoes yn gweithio ar y 10 comisiwn, a bydd mwy o gyfleoedd â thâl 

wrth iddynt gael eu datblygu a'u cyflwyno. 

• Cefnogir UNBOXED gan fuddsoddiad o £120 miliwn gan Lywodraeth Cymru, 

Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth y DU. Mae'n 

cael ei gyd-gomisiynu a'i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, 

Cymru Greadigol, ac EventScotland. 

• Mae'r rhaglen UNBOXED yn dechrau yn Paisley ar 1 Mawrth gydag About Us, 13.8 

biliwn o flynyddoedd o'n hanes a sut yr ydym ni i gyd wedi ein cysylltu o'r Glec Fawr 

hyd heddiw. 

• Ymysg y prosiectau eraill sy’n cael eu cyflwyno yn yr Alban yn ogystal â Dandelion 

mae Dreamachine (Caeredin), Green Space Dark Skies (Parc Cenedlaethol 

Cairngorms, rhagor o safleoedd i'w cyhoeddi), PoliNations (Caeredin, Awst) a 

StoryTrails (Dundee a Dumfries). 

• I gael rhagor o wybodaeth am UNBOXED a'r 10 prosiect, ewch i  

www.UNBOXED2022.uk 

Ynglŷn ag EventScotland 

• Mae EventScotland yn gweithio i wneud yr Alban yn llwyfan perffaith ar gyfer 

digwyddiadau. Trwy ddatblygu portffolio cyffrous o ddigwyddiadau chwaraeon a 

diwylliannol, mae EventScotland yn helpu i godi proffil rhyngwladol yr Alban a hybu'r 

economi drwy ddenu mwy o ymwelwyr. I gael rhagor o wybodaeth am 

EventScotland, ei raglenni cyllid a'r newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ewch i 

www.EventScotland.org. Dilynwch EventScotland ar Twitter @EventScotNews.  

• Mae EventScotland yn dîm o fewn Cyfarwyddiaeth Ddigwyddiadau VisitScotland, y 

sefydliad twristiaeth cenedlaethol sy'n marchnata'r Alban fel cyrchfan twristiaeth 

ledled y byd, yn rhoi cymorth i'r diwydiant twristiaeth ac yn dod â thwf twristiaeth 

cynaliadwy i'r Alban.  

http://www.dandelion.scot/
https://www.instagram.com/dandelionscot
https://www.facebook.com/Dandelion-Scot
https://twitter.com/DandelionScot
https://unboxed2022.uk/dreamachine
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/storytrails
http://www.twitter.com/eventscotnews


    
 

• I gael rhagor o wybodaeth am VisitScotland, ewch i www.visitscotland.org neu i gael 

gwybodaeth i ddefnyddwyr am yr Alban fel cyrchfan i ymwelwyr ewch i 

www.visitscotland.com.  
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