
 

 

 
 

 

 

Dan embargo tan 00:01 ddydd Mawrth, 15 Mawrth 2022 

 

Mae 50 o weithwyr creadigol proffesiynol wedi’u recriwtio i ddatblygu StoryTrails, 
profiad adrodd straeon ymgolli mwyaf erioed y DU ar gyfer UNBOXED: Creadigrwydd 

yn y DU 

Mae StoryTrails wedi’i gyflwyno gan lu o bartneriaid yn y diwydiant gan gynnwys StoryFutures, 
BFI, BBC, Uplands Television, Niantic, Nexus Studios ac ISO Design  

 

Mae hanner cant o’r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol y DU wedi’u recriwtio gan StoryFutures 

Academy i helpu i ddatblygu a chyflwyno StoryTrails, profiad adrodd straeon ymgolli unigryw i 

gynulleidfaoedd mewn 15 o drefi a dinasoedd ledled y DU fel rhan o UNBOXED, y dathliad arloesol 

o greadigrwydd ledled y DU yn 2022. 

 

Mae’r tîm o bobl greadigol sy’n dod i’r amlwg – carfan dalentog a deinamig sy’n cynrychioli 
poblogaeth y DU – yn dwyn ynghyd amrywiaeth ac arloesedd i fapio llwybr newydd ar gyfer dyfodol 
adrodd straeon. Gan ddefnyddio technolegau ymgolli o’r radd flaenaf, bydd StoryTrails yn dod â 
straeon diddorol a chudd o’r gorffennol yn fyw, gan gysylltu cynulleidfaoedd â straeon wedi’u 
hysbrydoli gan ymdeimlad gwirioneddol o le drwy hud a lledrith y rhyngrwyd 3D. 
 

Wedi’i ysgogi fel ymateb i ddarlith MacTaggart David Olusoga yn 2020 yng Ngŵyl Deledu Caeredin 

ar amrywiaeth yn y diwydiannau creadigol, mae StoryFutures Academy wedi dod â rhai o 

sefydliadau diwylliannol mwyaf sefydledig y DU at ei gilydd, gan gynnwys y BFI a’r BBC ochr yn ochr 

â chwmnïau sydd ar flaen y gad o ran y rhyngrwyd 3D gan gynnwys Niantic, Nexus Studios ac ISO 

Design i ddarparu cyfle unigryw i’r 50 o bobl greadigol. Ac ar ôl recriwtio’r garfan amrywiol a 
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chynrychioliadol o bob rhan o’r DU, mae StoryTrails hefyd yn gweithio i newid wyneb a dyfodol 

diwydiannau creadigol y DU. Mae rhagor o wybodaeth am y bobl greadigol ar gael yn Story-

Trails.com/our-team 

 

Bydd StoryTrails yn defnyddio realiti estynedig a rhithwir (VR) i ailfywiogi mannau cyhoeddus 

mewn 15 o leoliadau ledled y DU mewn ffyrdd newydd ac annisgwyl yr haf hwn. Bydd y bobl 

greadigol sydd newydd eu recriwtio yn cyflawni amrywiaeth o swyddogaethau canolog wrth 

gyflawni’r prosiect hwn gan gynnwys cyd-gynhyrchydd, dylunydd  ac awdur a byddant yn ymestyn 

hyd a lled y DU, wrth i bobl greadigol o Gymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn ymuno â phobl 

greadigol o bob rhan o Loegr. 

 

Caiff StoryTrails ei arwain gan StoryFutures Academy, Canolfan Genedlaethol y DU ar gyfer Adrodd 

Straeon Ymgolli sy’n cael ei chynnal gan Royal Holloway, Prifysgol Llundain a’r Ysgol Ffilm a 

Theledu Genedlaethol (NFTS). 

 

Dywedodd yr Athro David Olusoga, darlledwr a gwneuthurwr ffilmiau a Chynhyrchydd Gweithredol 

StoryTrails: "Yn 2020 traddodais y Ddarlith MacTaggart yng Ngŵyl Deledu Caeredin lle gwnes i 

archwilio’r methiannau o ran amrywiaeth a chynhwysiant ym myd teledu a’r diwydiannau creadigol. 

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, rwyf i wrth fy modd o fod yn gweithio gyda StoryFutures Academy 

i helpu i sicrhau newid yn y diwydiannau hynny.  

"Bydd StoryTrails yn helpu i lunio dyfodol y diwydiannau creadigol ac yn arloesi adrodd straeon 

creadigol yn y rhyngrwyd 3D. Ar hyn o bryd, wrth i dechnolegau datblygol ganfod ei ffurf  mae 

cenhedlaeth nesaf o ymarferwyr creadigol y DU yn ymddangos hefyd. Mae StoryTrails yn ymwneud 

yn uniongyrchol â newid wyneb y diwydiant i adlewyrchu amrywiaeth o dalent ledled y DU ac i 

ddefnyddio’r dalent honno i wneud y DU yn arweinydd byd-eang mewn adrodd straeon ymgolli.  

"Fel prosiect adrodd straeon ymgolli mwyaf y DU, bydd StoryTrails yn mapio llwybr ar gyfer y gyfres 

anhygoel hon o dechnolegau newydd sydd ag amrywiaeth yn ganolog iddi." 

Dywedodd yr Athro James Bennett, Cyfarwyddwr StoryFutures a StoryTrails: "Fel y Ganolfan Genedlaethol ar 

gyfer Adrodd Straeon Ymgolli, mae StoryFutures Academy yn dymuno sicrhau bod diwydiannau creadigol y 

DU nid yn unig wedi’u hyfforddi orau i ddefnyddio technolegau newydd arloesol ond bod gweithlu’r dyfodol 

yn cynrychioli amrywiaeth y DU yn briodol. 

 

"Rydym yn dymuno grymuso a galluogi talent amrywiol i ddod yn arweinwyr yn y maes newydd 

hwn o arloesi a diwylliant cenedlaethol a bydd StoryTrails yn cynnig cyfle i’r 5o o bobl greadigol hyn 

wneud eu marc." 

 
Bydd y prosiect yn gweld 17 o bobl greadigol yn creu llwybrau stori realiti estynedig ar draws canol 
dinasoedd, 15 o osodiadau adeiladau ymgolli a fydd yn mapio daearyddiaeth emosiynol lleoliad, 
naw profiad realiti rhithwir sy’n datblygu a naw yn ymgymryd â lleoliad proffesiynol yn un o 
sefydliadau partner StoryTrails. 
 
Bydd gan yr ymarferwyr fynediad digynsail at ddeunydd o Archif Genedlaethol y BFI, archifau ffilm 

rhanbarthol ledled y DU yn ogystal â’r BBC, gyda chylch gwaith i ail-ddychmygu treftadaeth sgrin ar 

gyfer dyfodol diwydiannau sgrin y DU. 
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Dywedodd Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: "Mae 
StoryTrails yn brosiect gwych sy’n cael ei ddatblygu ar gyfer UNBOXED, gan ddefnyddio 
technolegau ymgolli arloesol i adrodd straeon newydd am bobl a lleoedd ledled y DU. Mae’n wych 
bod StoryFutures Academy hefyd yn recriwtio ac yn hyfforddi 50 o bobl greadigol o gefndiroedd 
amrywiol i helpu i’w lunio ac ehangu eu sgiliau mewn technoleg ymgolli. Wrth wneud hynny, maent 
yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o ddatblygu gweithlu deinamig y dyfodol ar gyfer y 
diwydiannau creadigol yn y DU." 
 
Mae StoryTrails yn un o 10 prosiect creadigol mawr sydd wedi’u comisiynu fel rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU, sy’n digwydd ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn 2022. 
Mae arddangosfa o gydweithredu creadigol fwyaf uchelgeisiol y DU yn cynnwys digwyddiadau 
mawr am ddim, gosodiadau a phrofiadau digidol a fydd ar gael i’w gweld yn fyd-eang, a rhaglen 
ddysgu helaeth, sydd â’r nod o gyrraedd miliynau o blant ysgol. 
 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU wedi ei ariannu a’i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac 

mae wedi ei gomisiynu a’i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol 

ac EventScotland. 

 

Mae StoryTrails yn digwydd o 1 Gorffennaf i 18 Medi 2022 a bydd yn arwain at ffilm newydd wedi’i 

chyflwyno gan David Olusoga a fydd yn cael ei dangos mewn sinemâu ledled y DU ac ar gael i 

gynulleidfaoedd ar BBC iPlayer. 

 

I gael rhagor o fanylion ewch i story-trails.com neu Facebook ac Instagram @StoryTrailsProject a 

Twitter @StoryFuturesA  

-Diwedd- 

 

 
 
Nodiadau i’r Golygyddion 
Mae cyfweliadau, delweddau a dyfyniadau eraill gan y bobl greadigol ar gael. 
 
Cyswllt â’r cyfryngau 
Sara Parsons, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Cyfryngau ar gyfer StoryTrails 
Royal Holloway, Prifysgol Llundain 
E-bost: sara.parsons@royalholloway.ac.uk 
Ffôn symudol: 07467 858672 

 
Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau ynghylch UNBOXED 

http://story-trails.com/


Jeanette.ward@unboxed2022.uk 
07729 930 812 
 

Ynglŷn â Story Trails 

Mae StoryTrails yn brofiad adrodd straeon ymgolli unigryw, lle mae straeon cudd o’r gorffennol yn dod yn fyw drwy hud a 
lledrith y rhyngrwyd 3D gan ddefnyddio realiti estynedig a rhithwir i ailfywiogi mannau cyhoeddus mewn trefi a dinasoedd 
ledled y DU. Bydd cynulleidfaoedd yn teithio trwy amser drwy ryfeddod technolegau newydd i gael profiad o hanesion 
lleol cudd yn y man y gwnaethant ddigwydd. Caiff StoryTrails ei arwain gan StoryFutures Academy sy’n cael ei gynnal gan 
Royal Holloway, Prifysgol Llundain a’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (NFTS).  

Mae StoryTrails yn un o 10 prosiect sydd wedi’u comisiynu ar gyfer UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, dathliad arloesol 
ledled y DU o greadigrwydd yn 2022 a fydd yn dod â phobl ynghyd ac yn cyrraedd miliynau drwy osodiadau ymgolli mawr 
am ddim a phrofiadau digidol sydd ar gael i’w gweld yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu 
creadigol. 

Bydd StoryTrails yn gorffen gyda ffilm wedi’i chomisiynu yn arbennig gan David Olusoga a fydd yn cael ei dangos mewn 
sinemâu ac ar gael ar-lein. 

Mae StoryTrails yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â’r BFI, y darlledwr a’r gwneuthurwr ffilmiau, David Olusoga, y 
BBC, Uplands Television, ac arbenigwyr ymgolli blaenllaw ISO Design a Nexus Studios. Bydd yn defnyddio technoleg 
arloesol gan Niantic, gwneuthurwyr Pokémon Go, a bydd yn dod yn fyw yn rhwydwaith cenedlaethol The Reading Agency 
o lyfrgelloedd a gan arbenigwyr sy’n creu digwyddiadau ProduceUK.  

Mae StoryTrails yn digwydd 1 Gorffennaf – 18 Medi 2022. I gael gwybod mwy ewch i www.story-trails.com  

Tîm StoryTrails 

StoryFutures Academy sy’n cael ei gynnal gan Royal Holloway, Prifysgol Llundain a’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol 
(NFTS) – Yr Athro James Bennett, Amanda Murphy, Yr Athro Will Saunders, Angela Chan • BFI - Ben Luxford, Gillian 
Scothern • ISOdesign - Damien Smith, Verena Henn • Nexus Studios - Kim-Leigh Pontin, David Bradshaw  • The 
Reading Agency - Hayley Butler, Simon Savidge • Uplands TV - David Olusoga, Mike Smith • Produce UK Lee Baker, 
Lana Gauscombe 

Ynglŷn â StoryFutures Academy - storyfutures.com/academy 

StoryFutures Academy yw Canolfan Genedlaethol y DU ar gyfer Adrodd Straeon Ymgolli, sy’n cael ei gynnal gan Royal 
Holloway, Prifysgol Llundain a’r Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol (NFTS). Wedi’i hariannu gan Gyngor Ymchwil y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau, sy’n rhan o Ymchwil ac Arloesi’r DU, mae’r Academi’n datblygu rhaglenni hyfforddiant ac 
ymchwil creadigol arloesol, er mwyn sicrhau mai gweithlu creadigol y DU yw’r mwyaf medrus yn y byd o ran defnyddio 
technoleg gynhyrchu rithwir, estynedig ac amser real ar gyfer adrodd straeon ymgolli. 

Hyd yma, mae cyn-fyfyrwyr labordai StoryFutures Academy wedi cynnwys y Cyfarwyddwr Asif Kapadia sy’n enillydd 
gwobrau  Oscar a BAFTA, y Goruchwyliwr Effeithiau Gweledol Paul Franklin sy’n enillydd Oscar, a’r artist cysyniadol 
Gillian Wearing OBE sy’n enillydd Gwobr Turner. 

Gyda’n partneriaid, mae dros £1 miliwn wedi’i fuddsoddi mewn cynyrchiadau ymgolli yn y DU, ar draws cyd-gynyrchiadau 
â BBC3, a chyllid datblygu Production Booster a Kickstart. Y Rhaglen Ddogfen realiti rhithwir arobryn Common Ground 
oedd y cyd-gynhyrchiad cyntaf erioed i gael ei ariannu a chafodd ei ddangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Tribeca ar 
ddechrau 2019. Cafodd Violence, cydweithrediad artistig rhwng y cyfarwyddwr ffilm Shola Amoo (The Last Tree) a’r 
cynhyrchydd Eleanor Whitley (Marshmallow Laser Feast), ei ddangos am y tro cyntaf yn y byd yng Ngŵyl Ffilm Tribeca, fel 
rhan o Cannes XR Virtual yn y  Marché du film de Cannes, ym mis Mehefin 2020. Cafodd Laika, a gafodd ei chomisiynu gan 
StoryFutures Academy ac a gafodd ei chyfarwyddo gan Asif Kapadia, enillydd gwobrau BAFTA a’r Academy, ei ddangos 
am y tro cyntaf yn y byd drwy realiti rhithwir yng Ngŵyl Ffilm BFI Llundain 2021 fel rhan o’u rhaglen Estynedig. 

Ynglŷn â Royal Holloway, Prifysgol Llundain – royalholloway.ac.uk 

Mae Royal Holloway, Prifysgol Llundain, wedi’i rhestru ymysg y 25 o brifysgolion gorau yn y DU. Drwy ymchwil o’r radd 
flaenaf sy’n ehangu meddyliau ac yn newid bywydau, ymroddiad ein hathrawon ac ymdeimlad o brofiad y Royal Holloway, 
mae ein cymuned yn un sy’n ysbrydoli unigolion i lwyddo’n academaidd, yn gymdeithasol ac yn bersonol. 
 
Sefydlwyd y brifysgol gan ddau ddiwygiwr cymdeithasol a arloesodd ddelfryd addysg a gwybodaeth i bawb a allai elwa 
arnynt. Mae eu gweledigaeth yn fyw ac yn iach heddiw. Fel un o brifysgolion ymchwil-ddwys mwyaf blaenllaw’r DU, 
rydym yn gartref i rai o bobl mwyaf blaenllaw’r byd ym maes y gwyddorau, y celfyddydau, busnes, economeg a’r gyfraith. 
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Cawn ein cryfhau gan amrywiaeth, ac rydym yn croesawu myfyrwyr ac academyddion sy’n teithio o bob cwr o’r byd i 
astudio a gweithio yma, gan sicrhau persbectif rhyngwladol ac amlddiwylliannol o fewn campws clos a hanesyddol. 
 

Ynglŷn ag UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU - unboxed2022.uk  
 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad unigryw o greadigrwydd, sy’n digwydd ledled Cymru, Lloegr, 
Gogledd Iwerddon a’r Alban ac ar-lein o fis Mawrth i fis Hydref 2022. Mae UNBOXED yn datgelu 10 syniad newydd 
syfrdanol, wedi’u llunio ar draws meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg gan 
feddyliau disglair sy’n gweithio mewn cydweithrediadau annisgwyl. Mae digwyddiadau ni ddylid eu colli a phrofiadau 
bythgofiadwy yn dod i leoedd a lleoliadau ledled y DU: o drefi arfordirol a chanol dinasoedd i ardaloedd syfrdanol o 
harddwch naturiol. 
 

Gall pawb yn y DU gael profiad o UNBOXED, yn bersonol, ar y teledu, ar y radio ac ar-lein – a'r cyfan am ddim. Ac mae 

ffyrdd di-ri i bobl gymryd rhan ym mhob rhan o raglen UNBOXED: ymdrochi mewn rhaglenni dysgu ledled y DU, cymryd 
rhan mewn gweithdai a digwyddiadau arbennig, neu hyd yn oed chwarae rhan ganolog wrth wireddu rhai o’r prosiectau 
syfrdanol hyn. 
 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yw’r rhaglen greadigol fwyaf a mwyaf uchelgeisiol i gael ei chyflwyno erioed ar y 
glannau hyn. Mae’n cael ei hariannu a’i chefnogi gan bedair llywodraeth y DU, ac mae wedi’i chyd-gomisiynu gan Gyngor 
Dinas Belfast, EventScotland a Cymru Greadigol. Ymunwch â miliynau o bobl ar gyfer yr archwiliad nodedig hwn o sut 
mae gan greadigrwydd – ein creadigrwydd ni – y pŵer i newid y byd. 


