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Y Bardd Llawryfog Simon Armitage a'r ddarlledwraig Rachel Riley yn ymuno â phanel 

beirniadu cystadleuaeth genedlaethol ar gyfer barddoniaeth ac animeiddio Scratch 
pobl ifanc 

 
Ceisiadau buddugol i ymddangos yn About Us, digwyddiad awyr agored gwefreiddiol 

sy'n archwilio 13.8 biliwn o flynyddoedd o hanes, sef digwyddiad agoriadol 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU ym mis Mawrth 2022 

 
 
Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: Mae 59 Productions Collective - Stemettes, The Poetry Society a 59 
Productions - yn falch iawn o gyhoeddi enwau'r beirniaid sy'n dewis ceisiadau i gystadleuaeth farddoniaeth 
ac animeiddio Scratch About Us ar gyfer pobl ifanc rhwng 4 a 18 oed yng Nghymru, Lloegr, Gogledd 
Iwerddon a’r Alban. Mae About Us yn un o ddeg prosiect mawr sy'n ffurfio UNBOXED: Creadigrwydd 
yn y DU - dathliad ledled y DU o greadigrwydd ac un o ddigwyddiadau mwyaf 2022. 
 
Mae gan bobl ifanc tan hanner nos ddydd Sul 9 Ionawr 2022 i fod yn greadigol, ac anfon eu 
ceisiadau i mewn. Mae ein panel beirniadu yn edrych ymlaen yn fawr at ei gweld. 
 
Gan ddod â beirdd, addysgwyr, gwyddonwyr a thechnolegwyr ynghyd, bydd beirniaid cystadleuaeth About 
Us yn cynnwys: 
 

Simon Armitage - Bardd Llawryfog 
Ghislaine Boddington - cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol body>data>space ac Ymddiriedolwr 

Stemettes 
Ifor ap Glyn - Bardd Cenedlaethol Cymru 

Dr Anne-Marie Imafidon MBE - Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Stemettes 
Kathleen Jamie - Scots Makar 

Keith Jarrett - awdur, bardd, perfformiwr, addysgwr, enillydd Slam Barddoniaeth y DU a Rhyngwladol 
Rachel Riley - awdur a darlledwraig teledu (Countdown, 8 Out of 10 Cats Does Countdown) 

Stephen Sexton – bardd arobryn o Ogledd Iwerddon  
 

 
Bydd detholiad o waith y bobl ifanc yn cael ei ddewis i ymddangos mewn sioe fyw anhygoel yng ngwanwyn 
2022. Mae About Us yn ddigwyddiad awyr agored ar raddfa fawr am ddim i bob oedran sy'n cyfuno sioeau 
byw â gosodiadau amlgyfrwng i adrodd hanes y ffyrdd anfeidrol yr ydym wedi'n cysylltu â'r bydysawd, y 
byd naturiol, a'n gilydd - o'r Glec Fawr hyd heddiw. Bydd yn agor UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU ar 1 
Mawrth 2022 yn Paisley. 
 
'Cysylltedd a'r bydysawd' yw thema cystadleuaeth About Us a gwahoddir pobl ifanc ledled y DU i gyflwyno 
cerdd neu brosiect animeiddio Scratch, neu'r ddau, sy'n myfyrio ar y ffyrdd niferus y mae bywyd ar draws 
y bydysawd wedi'i gydblethu. Er mwyn sbarduno ysbrydoliaeth greadigol, anogir pobl ifanc, a'u rhieni, 
athrawon a gweithwyr ieuenctid i archwilio  microsafle About Us sy'n cynnwys llu o adnoddau digidol am 
ddim gan feirdd a gwyddonwyr blaenllaw ar bynciau sy'n amrywio o gân morfil i astroffiseg, mudo celloedd 
i effaith yr hinsawdd. Mae'r gystadleuaeth bellach ar agor a bydd yn cau ddydd Sul 9 Ionawr 2022 - felly 
dim ond tair wythnos arall sydd i ymgeisio! 
 
Mae'r gystadleuaeth yn wahoddiad i edrych ar y byd drwy lygaid ffres, i oleuo'r pethau sy'n ein helpu i 
ddeall rhyfeddodau'r byd o safbwynt newydd. Gellid tynnu ysbrydoliaeth o gwymp sêr enfawr a thyllau du 
yn ffurfio lle nad oes neb na dim yn dianc rhag grym disgyrchiant neu cerrynt cylchrediad y cefnforoedd 
sy'n cario bwyd a maetholion i gynnal ein bywyd gwyllt neu hyd yn oed harddwch cynefinoedd ffwngaidd 
yn ddwfn yn y goedwig law lle mae meddyginiaethau'r byd yn y dyfodol yn aros i gael eu darganfod. Mae'r 
dewisiadau mor eang â'r bydysawd, ac mae'r gystadleuaeth bellach yn agored i gymryd rhan yn: 

https://aboutus.earth/
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https://aboutus.earth/competition. Bydd ymgeiswyr buddugol yn cael eu cyhoeddi mewn antholeg ddigidol, 
yn ennill cyfleoedd mentora a gwobrau eraill yn ogystal â'r cyfle i ymddangos yn About Us. 
 
Rhwng mis Mawrth a mis Mai 2022, bydd About Us yn rhedeg am wythnos yn Paisley, Derry–Londonderry, 
Caernarfon, Luton a Hull gyda gosodiadau amlgyfrwng pwrpasol ar agor drwy gydol y dydd, a sioeau 
mapio aml-amcanestyniad am ddim bob nos. Bydd y sioeau gyda'r nos yn trawsnewid adeiladau a 
thirnodau ym mhob un o'r pum tref a dinas yn gynfas enfawr sy'n cynnwys animeiddiadau pwrpasol, 
technoleg mapio amcanestyniad arloesol wedi'i gosod ar sgôr newydd sbon gan y cyfansoddwr Nitin 
Sawhney a’u perfformio gan gorau lleol. Yn ystod y dydd bydd gosodiadau awyr agored yn cynnwys 
cyflwyniadau o'r gystadleuaeth About Us i ddathlu creadigrwydd di-ben-draw plant a phobl ifanc o bob cwr 
o'r DU; cyhoeddir yr enillwyr ar 28 Chwefror 2022. 
 
Mae cystadleuaeth About Us yn rhad ac am ddim ac yn agored i bobl ifanc sy'n byw yn y DU rhwng 4 a 
18 oed. Y dyddiad cau yw 23:59 GMT ddydd Sul 9 Ionawr 2022. Mae manylion llawn y rheolau mynediad 
a'r ffurflen gais i'w gweld yma: https://aboutus.earth/competition a gellir cyflwyno ceisiadau a barddoniaeth 
yn Gymraeg, Saesneg, Braille neu BSL. 
 
 
Dywedodd Dr Anne-Marie Imafidon MBE, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol 
Stemettes: "Mae STEAM yn ymwneud â chreadigrwydd. Rwy'n edrych ymlaen at weld creadigrwydd y 
genhedlaeth nesaf wrth iddynt archwilio sut mae cysylltedd yn edrych ar draws ein bydysawd a thu 
hwnt." 
 
Dywedodd Judith Palmer, Cyfarwyddwr The Poetry Society: "Mae creadigrwydd pobl ifanc wastad yn 
ein rhyfeddu. Allwn ni ddim aros i weld beth sy'n ysbrydoli pobl ifanc am wyddoniaeth, byd natur a'r we o 
gyd-ddibyniaeth sy'n ein cysylltu ni i gyd gyda'n gilydd." 
 
Dywedodd Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: "Mae 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cynnwys deg prosiect creadigol aml-safle a digidol mawr sy'n 
rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol ac sy'n cael eu cynhyrchu gan bobl greadigol 
o bob rhan o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae'n briodol y bydd 
syniadau ac ysbrydoliaeth plant a phobl ifanc yn llunio digwyddiad agoriadol UNBOXED drwy 
gystadleuaeth genedlaethol sy'n dwyn ynghyd ysgrifennu a thechnoleg barddoniaeth. Mae About Us yn 
wahoddiad i ystyried ein bydysawd ysbrydoledig, archwiliad enfawr o'r rhwydweithiau enfawr o gysylltiadau 
sy'n mynd â ni o'r Glec Fawr hyd heddiw. Rwyf yn llawn cyffro i weld sut y bydd y themâu epig hyn yn cael 
eu cyfoethogi a'u hymgorffori drwy gyfraniad pobl ifanc." 
 
Mae About Us yn cael ei greu gan y 59 Productions Collective ac fe'i harweinir gan stiwdio dylunio a 
chwmni cynhyrchu 59 Productions, y stiwdio ddylunio a'r cwmni cynhyrchu arobryn a greodd y dyluniad 
fideo ar gyfer Seremoni Agoriadol Olympaidd Llundain 2012; Stemettes, sefydliad sy'n dod â menywod 
ifanc a phobl ifanc anneuaidd i yrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg; a 
The Poetry Society, un o sefydliadau celfyddydol mwyaf deinamig y DU sy'n hyrwyddo barddoniaeth ar 
gyfer pob oedran. 
 
Mwy o wybodaeth: aboutus.earth 

 
DIWEDD 

Nodiadau i Olygyddion 

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 sy'n hygyrch yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithio 
creadigol. Wedi'i gynhyrchu gan rai o'r meddyliau disgleiriaf mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, 
y celfyddydau a mathemateg, mae UNBOXED yn cynnwys prosiectau creadigol aml-safle a digidol mawr 
sy'n rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol. Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau 
rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 2022 – o'r Hebrides Allanol i Dover ac o Omagh i Abertawe, ac ar draws 
cyfryngau traddodiadol ac ar-lein. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a'i gefnogi 

https://aboutus.earth/competition
https://aboutus.earth/competition
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gan bedair llywodraeth y DU ac fe'i comisiynir a'i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, 
Cymru Greadigol a EventScotland. 

unboxed2022.uk  

1 Mawrth i 2 Hydref 2022 

 

 
 

 
 

Creodd Dr Anne-Marie Imafidon MBE y Stemettes yn 2013 i sicrhau bod merched, menywod ifanc a phobl 
ifanc anneuaidd yn gwybod bod meysydd technegol ar eu cyfer. Cenhadaeth y Stemettes yw ysbrydoli, 
annog a chefnogi pobl ifanc i feysydd STEM gyda'u hethos 'Free, Fun, Food'. Hyd 2021, mae Stemettes 
wedi newid bywydau dros 55,000 o bobl ifanc ledled y DU, Iwerddon a rhannau o Ewrop. Mae Stemettes 
yn rhedeg mwy na 50 o ymyriadau bob blwyddyn - cymysgedd o raglenni carfan ryngadrannol, 
digwyddiadau effeithiol a llwyfannau cynnwys ysbrydoledig. Mae'r ymyriadau hyn yn gwella canfyddiadau 
o STEM, yn codi ymwybyddiaeth o opsiynau o fewn STEM, yn tyfu'r rhwydwaith sydd gan y bobl ifanc hyn 
ar draws STEM ac yn gwella eu hyder hunan a STEM. Y camau nesaf ar gyfer Stemettes yw datblygu'r 
cyrhaeddiad a'r rhaglenni sydd ganddynt ledled y wlad i ardaloedd lle ceir oer STEM, gan ymestyn y 
ddarpariaeth Stemette i Rieni, Gwarcheidwaid ac Athrawon (y mae'r Stemettes yn galw yn Ddylanwadwyr) 
a throsglwyddo alumnae i feysydd STEM. Gall unrhyw un sydd eisiau helpu gyfrannu at Stemette Futures, 
lledaenu'r gair am Stemettes mor bell ac eang â phosibl, a gwirfoddoli ar raglen Stemettes. I unrhyw un 
sydd eisoes yn y diwydiant, y ffordd orau o gefnogi byddai sicrhau nad oes angen i Stemettes fodoli. 
Defnyddiwch eich cylch dylanwad i fod yn gynghreiriad da, sicrhau bod arfer teg yn cael ei ddefnyddio yn 
eich gweithle ar draws arferion cyflogi, dyrchafu a dyrannu swyddi cyfrifoldeb. 

stemettes.org | Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn /Stemettes 
 
 
The Poetry Society yw prif sefydliad barddoniaeth y DU. Gyda rhaglenni addysg a chomisiynu arloesol, 
a chalendr llawn o berfformiadau, cystadlaethau a phrosiectau digidol, mae The Poetry Society yn 
hyrwyddo barddoniaeth ar gyfer pob oedran. Sefydlwyd The Poetry Society yn 1909 i hyrwyddo 
'cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad mwy cyffredinol o farddoniaeth'. Ers hynny, mae wedi tyfu'n sefydliad 
celfyddydol deinamig, sy'n cynrychioli beirdd a barddoniaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae 
ganddi aelodaeth fyd-eang ffyniannus, yn cyhoeddi cylchgrawn barddoniaeth mwyaf blaenllaw'r DU, The 
Poetry Review, ac mae'n cynnal cynlluniau datblygu talent dylanwadol fel National Poetry Competition a 
Foyle Young Poets of the Year Award. Bob blwyddyn mae pobl o bob oed yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau The Poetry Society o bob un ardal cod post yn y DU a mwy na 100 o wledydd ledled y 
byd. Yn arbenigwyr mewn addysg farddoniaeth i bobl ifanc, mae The Poetry Society yn trefnu ymweliadau 
barddol mewn ystafelloedd dosbarth drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â chreu adnoddau addysgu 
dibynadwy, hwyluso gwaith mewn lleoliadau dysgu anffurfiol a rhedeg y gymuned ar-lein fywiog Young 
Poets Network. Mae The Poetry Society yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr 
ac yn elusen gofrestredig. 

poetrysociety.org.uk | youngpoetsnetwork.org.uk | Facebook & Twitter @PoetrySociety | Instagram 
@thepoetrysociety  
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Mae 59 Productions yn stiwdio ddylunio a chwmni cynhyrchu sy'n arbenigo mewn dylunio sy'n seiliedig 
ar stori. O fapio amcanestyniadau 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, 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, mapio rhai 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 
adnabyddus am brosiectau fel arddangosfa David Bowie Is yn yr Amgueddfa V&A, a gynlluniwyd 
ganddynt, ac am ei gwaith aml-wobr ei hun mewn Realiti Rhithwir. 

59productions.co.uk | Twitter: @59productions | Instagram: @59_productions 

 

 

Cysylltiadau 

 

Marcus Stanton - The Poetry Society: marcus@marcusstanton.co.uk / +44 (0)7900 891287 
Sarah Mehrali - Stemettes: sarah@stemettefutures.org / pr@stemettes.org / +44 (0)7921 361756 
Jenn Reynolds - 59 Productions: jenn@jenniferreynoldspr.co.uk / +44 (0)7736 84 22 37  
Jeanette Ward - UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: jeanette.ward@unboxed2022.uk / +44 (0)7729 930 
812 
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