
 

 

 

Datganiad i'r wasg 
30 Mawrth 2022 

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

About Us / Amdanom Ni, Y Maes, Caernarfon 30 Mawrth i 5 Ebrill 2022 

 

MAE DATHLIAD MWYAF UCHELGEISIOL Y DU O GREADIGRWYDD YN AGOR YNG 

NGHYMRU GYDA TAITH WEFREIDDIOL DRWY 13.8 BILIWN O FLYNYDDOEDD O 

HANES  

 

Bydd digwyddiad awyr agored anhygoel, rhad ac am ddim, sy'n archwilio 13.8 biliwn o flynyddoedd o 

hanes drwy'r ffyrdd diddiwedd y mae pobl wedi'u cysylltu â'r bydysawd, natur, a'i gilydd yn agor yng 

Nghaernarfon heddiw.  

 

Mae About Us / Amdanom Ni yn cyfuno gosodiadau amlgyfrwng a pherfformiad byw er mwyn trochi 

cynulleidfaoedd yn hanes y bydysawd, o'r Glec Fawr hyd heddiw. Wrth iddi fachlud, bydd Castell 

Caernarfon a’r Maes yn cael eu trawsnewid yn gynfas enfawr sy'n cyfuno animeiddio wedi'i fapio'n fyw 

â barddoniaeth, cerddoriaeth, a chorau byw o Gymru yn perfformio sgôr newydd sbon gan Nitin 

Sawhney CBE. Yn ystod ei wythnos yng Nghaernarfon, bydd About Us / Amdanom Ni yn cynnwys 

perfformiadau gan Gôr Dre, Côr Kana a Chôr Eifionydd. 

Mae’r beirdd o Gymru, Grug Muse a Llŷr Gwyn Lewis wedi ysgrifennu cerddi newydd ar gyfer sioeau 

byw About Us / Amdanom Ni, i’w cyflwyno yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yn ystod y dydd, bydd 

gosodiadau fideo LED yn arddangos creadigrwydd plant a phobl ifanc o ysgolion cynradd yng 

Ngwynedd drwy gerddi ac animeiddiadau Scratch. 

 

About Us / Amdanom Ni yw'r cyntaf o 5 prosiect creadigol aml-safle a digidol sylweddol a gomisiynwyd 

fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, i'w gyflwyno yng Nghymru o Gaernarfon i Benrhyn Gŵyr, 

o Ferthyr Tudful i Flaenau Ffestiniog, ac ar draws y cyfryngau traddodiadol ac ar-lein tan fis Hydref. 

Mae'r rhaglen UNBOXED gyfan am ddim ledled y DU yn cynnwys cyfanswm o 10 prosiect.  

 

O hanesion cudd Casnewydd ac Abertawe i straeon pobl a lle yn nhirweddau Ynys Môn, Bannau 

Brycheiniog a Gŵyr, mae treftadaeth a hunaniaeth Cymru yn un o themâu allweddol y rhaglen yng 

Nghymru. Mae syniadau cyffredin am gynaliadwyedd amgylcheddol a'r gwahanol ffyrdd y mae pob un 

ohonom yn gweld y byd hefyd yn cael eu harchwilio wrth i'r rhaglen edrych i'r dyfodol.  

Bydd GALWAD: Stori o’n dyfodol, sydd wedi'i gomisiynu gan Cymru Greadigol, yn gweld talent 

mwyaf beiddgar Cymru mewn technoleg greadigol, sgrin a pherfformiad yn creu stori aml-gyfrwng gyda 

chyfranogwyr ledled Cymru, i ddatblygu mewn amser real dros wythnos. Mae GALWAD yn archwilio 

dyfodol posibl mewn 30 mlynedd ym Mlaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful ac Abertawe. Yn weithred 

greadigol ac uchelgeisiol o ddychymyg ar y cyd gan Gymru ac o Gymru, caiff GALWAD ei ysbrydoli gan 

ddarn o ddeddfwriaeth sy'n unigryw i Gymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a 

bydd yn gwahodd cynulleidfaoedd i archwilio cyfyng-gyngor a phosibiliadau moesol o fath gwahanol o 

ddyfodol.  

Mae Green Space Dark Skies yn gwahodd 20,000 o bobl i gymryd rhan yn y gwaith o greu gweithiau 

celf awyr agored enfawr yn rhai o dirweddau eithriadol y DU. Mae grwpiau cymunedol ac aelodau o'r 

cyhoedd wedi cael eu recriwtio i fod yn 'Oleuwyr' ar gyfer pum digwyddiad yng Nghymru, gan gynnwys 

Ynys Môn, Bannau Brycheiniog a Gŵyr, sy'n archwilio straeon y lleoliadau hynny a chysylltiad pobl â 

nhw.  

 

 

https://unboxed2022.uk/cy/galwad
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://unboxed2022.uk/cy/green-space-dark-skies


Mae Dreamachine yn fath newydd pwerus o brofiad trochi sy'n archwilio potensial di-ben-draw'r 

meddwl dynol. Fe'i cyflwynir yng Nghaerdydd o 12 Mai. Mae tocynnau am ddim ar gael o heddiw 

ymlaen (30 Mawrth). (www.dreamachine.world) Mae Dreamachine wedi'i greu gan Collective Act sy'n 

tynnu ynghyd Assemble, enillwyr ar y cyd gwobr Turner, y cerddor Jon Hopkins a gafodd ei enwebu am 

wobrau Grammy a Mercury, a thîm o dechnolegwyr, gwyddonwyr ac athronwyr blaenllaw.  

Mae StoryTrails yn defnyddio datblygiadau newydd mewn technoleg rhyngrwyd 3D yn un o'r 

prosiectau hanes byw ac archif mwyaf uchelgeisiol a gynhaliwyd erioed. Bydd cynulleidfaoedd yn gweld 

Casnewydd ac Abertawe'n cael eu gweddnewid gan straeon na adroddwyd o'r blaen drwy realiti 

estynedig. Mae pobl greadigol o Gymru wedi cael eu recriwtio i wireddu'r prosiect hwn sydd hefyd yn 

cynnwys yr hanesydd a'r darlledwr, David Olusoga OBE.  

Crëwyd About Us / Amdanom Ni gan 59 Productions, cwmni sydd wedi ennill gwobrau a oedd yn un o'r 

grymoedd creadigol a thechnolegol y tu ôl i Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012; 

Stemettes, menter gymdeithasol arobryn sy'n gweithio i ysbrydoli a chefnogi menywod ifanc a phobl 

anneuaidd i ddilyn gyrfaoedd y maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg; a The Poetry 

Society, un o sefydliadau celfyddydol mwyaf deinamig y DU.  

 

Dywedodd Lysander Ashton, Cyfarwyddwr 59 Productions a Chyfarwyddwr Creadigol About Us / 

Amdanom Ni: 

 

"Mae About Us wedi bod yn broses gydweithredol unigryw sy'n dwyn ynghyd beirdd, gwyddonwyr, 

cerddorion, artistiaid gweledol a phlant ysgol o bob rhan o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r 

Alban. Mae'r holl leisiau unigryw hyn wedi cyfrannu at greu golwg gyfansawdd hynod gyfoethog ar y 

bydysawd rhyfeddol yr ydym ni i gyd yn ei rannu, ac ni allaf aros i gynulleidfaoedd ddod i'w weld yng 

Nghaernarfon." 

 

Dywedodd Jamie Dawes-Hughes, Ysgrifennydd Côr Dre : 

 

“Un o agweddau gorau’r prosiect i ni fel Côr Dre yw ein bod ni wedi dod ynghyd â dau gôr arall lleol i 

ymarfer a chydganu – Côr Eifionydd a Chôr Kana – gan greu cerddoriaeth a gwneud ffrindiau. Wedi 

cyfnod hir o beidio ymarfer na pherfformio, rydyn ni fel côr o’r diwedd yn cael canu gyda’n gilydd a 

pherfformio yn ein tref, ac yn edrych ymlaen yn arw at wneud hynny.” 

 

Dywedodd Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU :  

 

"Agorodd UNBOXED yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gynharach y mis hwn gydag ymateb 

cyhoeddus hynod gadarnhaol. Roedd yn wefr gweld brwdfrydedd y cynulleidfaoedd; cyffro plant 

ysgol lleol y mae eu gwaith yn rhan o'r sioe; a chlywed yr effaith ar aelodau'r côr, llawer ohonynt heb 

berfformio'n fyw ers cyn y pandemig. O brofiadau cynulleidfa unigryw i weithdai ysgolion a 

chyfranogiad corau, gobeithiwn y bydd About Us yng Nghaernarfon, a'r rhaglen gyfan yng Nghymru 

yn dod â'r un llawenydd ac yn gadael atgofion yr un mor arbennig." 

 

Dywedodd Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, David TC Davies: 

“Rwy’n falch iawn bod UNBOXED yn agor yng Nghaernarfon, gan gychwyn cyfres o ddigwyddiadau 

ledled Cymru. Mae gan Gymru dreftadaeth gyfoethog o greadigrwydd, a diwydiant creadigol cyfoes 

ffyniannus, yr ydym yn hynod falch ohono. Rwy’n gobeithio y bydd pobl yng Nghymru yn mwynhau’r 

sioeau rhad ac am ddim hyn ac yn ymhyfrydu mewn profiadau y mae llawer ohonom wedi’u colli 

cymaint yn ystod y pandemig.” 

 

 

https://unboxed2022.uk/cy/dreamachine
https://unboxed2022.uk/cy/storytrails


Ariennir a chefnogir UNBOXED gan bedair llywodraeth y DU ac fe'i comisiynir a'i gyflwyno mewn 

partneriaeth â Cymru Greadigol, Cyngor Dinas Belfast, ac EventScotland. 

 

Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru : 

"Rydym ni’n edrych ymlaen at ddathliad cyffrous o greadigrwydd yn ystod 2022. Yng Nghymru, bydd 

hyn yn seiliedig ar gyd-greu cyfleoedd gyda'r sectorau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 

mathemateg, sy'n cynnwys cymunedau ledled Cymru, fel ei fod yn gadael gwaddol diwylliannol ac 

addysgol cyfoethog i bobl ledled y wlad. 

"Mae'n gyffrous gweld rhai o'r prosiectau yn dwyn ffrwyth, gyda'r cyntaf o gomisiynau'r DU – About 

Us – yng Nghaernarfon yr wythnos hon. 

"Mae prif gomisiwn Cymru, GALWAD – sydd wedi’i ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol, ac sy'n defnyddio arbenigedd byd-eang yn amodau hinsoddol, technolegol a chymdeithasol 

y deng mlynedd ar hugain nesaf - yn cynnwys cymunedau amrywiol sy'n archwilio'r posibiliadau ar 

gyfer dyfodol Cymru yn 2052. Bydd stori GALWAD yn datblygu ar draws drama deledu, llwyfannau 

digidol a digwyddiadau byw a fydd yn cynnwys cymunedau ledled Cymru am wythnos ym mis Medi. 

Dyma fydd diweddglo rhaglen gyfan UNBOXED." 

Delweddau i'r wasg: Delweddau a lluniau o About Us yng Nghaernarfon o 30 Mawrth yn 

https://bit.ly/3JPpTx9 

Detholiad o ddelweddau o bob rhan o'r rhaglen UNBOXED https://bit.ly/3JLcSEX 
 
  
Cysylltiadau’r wasg  

Rhian Richards, Rhian.richards@wearecowshed.co.uk, 07904 965 709 

Dee McCourt, dee@borkowski.co.uk, 07803 726 543 

Jeanette Ward, jeanette.ward@unboxed2022.uk, 07729 930 812 

 

Gwybodaeth 

About Us / Amdanom Ni yng Nghaernarfon  

30 Mawrth i 5 Ebrill 2022 

Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 

Sawl sioe fyw bob nos – amseroedd y sioeau rhwng 8.45pm a 9.45pm 

Corau byw: Côr Dre, 30 a 31 Mawrth; Côr Kana, 1, 2 a 5 Ebrill a Chôr Eifionydd, 3 a 4 Ebrill.  

Bydd sioe fyw yn para 25 munud 

Mae gosodiadau About Us yn ystod y dydd ar agor rhwng 10am ac 8.15pm Mae pob digwyddiad yn 

rhad ac am ddim ac nid oes angen tocynnau 

I gael gwybod mwy: aboutus.earth 

 

UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU  

1 Mawrth i 2 Hydref 2022 

unboxed2022.uk  

Dilynwch ni @unboxed2022 
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