
 

 

 

 

 

 

13 Ebrill 2022 

I'w ryddhau ar unwaith 

LANSIO TOUR DE MOON YN Y DU 

Tour de Moon yw'r cyntaf o'i fath sy’n darparu 
llwyfan ar gyfer gwrthddiwylliannau ieuenctid a 

gweithwyr bywyd nos. Gŵyl unigryw o ymgolli am 
ddim, sy'n teithio 3 dinas yn y DU mewn 4 

diwrnod drwy gyfrwng taith ‘moon convoy’ 
gynaliadwy 

11 Mai - 16 Mehefin Ledled y Wlad 

Gwybodaeth am docynnau yma 

 
 

  

Credyd -Nelly Ben Hayoun Studios ar gyfer Tour de Moon 

 

https://tourdemoon.com/


 

 

 

 

 

 

 

Mae Tour de Moon yn ŵyl unigryw sy’n dod â sgyrsiau, sinema, cerddoriaeth a gemau at ei 
gilydd i gyd o dan un thema gosmig. Mae Tour de Moon yn dathlu'r berthynas rhwng y ddaear 
a'r lleuad gyda nifer o brofiadau cyffrous a gwreiddiol sy'n procio’r meddwl; gyda phwyslais 

arbennig ar fywyd nos, creadigrwydd a diwylliant. Bydd yr ŵyl yn annog ymwelwyr i ofyn 'PAM 
na allwn ni ddychmygu ffordd newydd o feddwl?' - gan amlygu’r angen am ddychymyg radical 

yn yr hinsawdd fyd-eang bresennol yn ogystal ag annog dyfodol amgen.  
 

Mae Tour de Moon, sy'n rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, yn ŵyl gyhoeddus; mae’r 
tocynnau am ddim a gellir eu cael ar gyfer pob dinas unigol yma. Bydd tocynnau'n cael eu 

rhyddhau gam wrth gam, gyda thocynnau sioe Caerlŷr ar gael nawr. 

 
 
Ar ei daith epig dros y wlad, mae Tour de Moon yn aros yng Nghaerlŷr,  Newcastle a Southampton 
drwy gydol mis Mai a mis Mehefin pan fydd pedwar diwrnod o ddigwyddiadau rhyngweithiol yn cael eu cynnal 
ym mhob dinas, gan apelio at bawb o dimau chwaraeon amatur i glybwyr brwdfrydig. Ochr yn ochr â'r tair prif 

ddinas, bydd Moon Convoy yn ymweld â Bletchley, Wolverhampton, Grimsby, Huddersfield, 
Blackburn, Barrow-in-Furness, Plymouth, Farnborough a Crawley, gan orffen yn Hackney’s 
Pedro’s Youth Club – un o'r sefydliadau ieuenctid hynaf yn y DU. 
 
Mae Moon Convoy yn cynnwys cerbydau sioe enfawr ac elfennau rhyngweithiol sy'n dechrau gyda lleuad 
fawr sy’n cylchdroi ac sy'n ymddangos ac yn diflannu gyda’r nos gyda phrofiadau rhyngweithiol ac uwchfioled 
ychwanegol – ceir hefyd drawsnewidiadau cosmig drwy gerddoriaeth fyw a chyflwyniadau DJ, copi maint llawn 
o Archie The Squid sy’n naw metr o hyd ac sydd yn Yr Amgueddfa Astudiaethau Natur, sgyrsiau, 
ffilmiau, gêm wedi’i llenwi ag aer a gynlluniwyd gyda chymorth gwyddonwyr yn NASA SSERVI a SETI 

Institute, Arkestra 9 aelod a ffôn coch enfawr y gall ymwelwyr ei ddefnyddio i siarad â'r Lleuad. 
 
Crëwr Tour de Moon yw'r cyfarwyddwr creadigol, yr artist a'r gwneuthurwr ffilmiau Dr Nelly Ben Hayoun o 
Nelly Ben Hayoun Studios. Nelly yw sylfaenydd NASA’s International Space Orchestra a University 
of the Underground lle nad oes hyfforddiant. Mae ei phrosiectau mawr wedi cynnwys cydweithio â Noam 
Chomsky, Pussy Riot, Massive Attack a Kid Cudi ymysg eraill. Mae'n adnabyddus am herio sefydliadau 
o'r tu mewn drwy ddigwyddiadau, ac mae wedi gwneud hynny yn y Cenhedloedd Unedig, NASA a'r 
International Astronautical Federation. Ymhlith cyd-gyfarwyddwyr Nelly yn Tour de Moon mae Magid 
Magid, cyn Arglwydd Faer Sheffield a sylfaenydd Union of Justice, Natasha Patterson, prif hyfforddwr 
Pedro’s Youth Club, Dr Franck Marchis, cadeirydd grŵp ecsoblaned y SETI Institute, Damian 
Bradfield, Llywydd WeTransfer ac Adam Teskey, Cyfarwyddwr Gweithgynhyrchu The Vinyl Factory 
Plant. 
 
Meddai Dr Nelly Ben Hayoun "Prif amcan ein Tour de Moon yw ysgogi dychymyg radical, cefnogi 
meddwl lluosol er mwyn cynnig dyfodol amgen a ddatblygwyd gan bobl ifanc a chyda phobl ifanc. Gyda'r 
ŵyl hon penderfynwyd ailddosbarthu ein cyllid a defnyddio ein llwyfan i ddathlu'r sector bywyd nos ac 
oedolion ifanc - demograffeg sydd wedi'i  tharo'n arbennig o galed gan effeithiau Covid a thoriadau ariannol 
dros y blynyddoedd diwethaf." 
"Mae Tour de Moon yn teithio gyda'r nos, gan chwilio am ddechreuadau newydd i rymuso eraill i greu, 
cychwyn ac arloesi gyda meddwl newydd ac arferion lluosol fel nad yw hanes yn ailadrodd ei hun ar y 
Ddaear a thu hwnt." 
 
Mae Tour de Moon 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.  
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yw sioe arddangos fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu creadigol 

ac mae'n cynnwys digwyddiadau mawr am ddim, gosodiadau a phrofiadau digidol sy'n hygyrch yn fyd-eang, a 

rhaglen ddysgu helaeth. 

 Dywedodd Martin Green, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED "Rydym yn falch iawn o fod ar fwrdd 
taith gosmig Tour De Moon, wrth i ni gyfarfod â meddyliau ifanc i brofi a chymryd rhan yn y gwaith o greu 

https://tourdemoon.com/
https://tourdemoon.com/
https://sservi.nasa.gov/
https://www.seti.org/


 

dyfodol amgen drwy eu dychymyg radical mewn digwyddiad cenedlaethol cyhoeddus sydd am ddim." 
 
 

 
Credyd: Tour de Moon - Gwisgoedd a chymeriadau Moon Experiences, Rendro Digidol gan Ben Wheele, Graffeg gan 
Manana Kobakhidze hawlfraint Tour de Moon, cyfeiriad creadigol Nelly Ben Hayoun Studios 
 

Mae Tour de Moon yn cynnwys 8 digwyddiad gwahanol fel a ganlyn: 
 
MOON EXPERIENCES 
 
Mae Moon Experiences yn cyrraedd i addasu adeiladau segur yng nghanol dinasoedd at ddibenion 
gwahanol, gan greu mannau theatrig swrrealaidd ac anarferol. Gall ymwelwyr ymgolli mewn dramâu a 
ddatblygwyd gyda thalentau newydd, wrth fynd ar daith i'r Lleuad ar reidiau bygi seicedelig. Mae'n cynnwys 
SoundBath gan Loss><Gain, gyda phrofiad gwreiddiol 2 awr yn cynnwys cerddoriaeth a chyfansoddiadau 
newydd gan gerddorion serol, arbrofolwyr a chyfansoddwyr fel Yelfris Valdès, Riz Ahmed, Oliver Coates, 
Jatinder Singh Durhailay & Suren Seneviratne; Roella Oloro, Consolau Rival, Gruff Rhys, 
Cosmo Sheldrake, Anna Meredith, Kae Tempest, Jarvis Cocker a mwy i'w cyhoeddi. 18+ 
 
MOON MUSIC 
 
Mae Moon Music Tour de Moon yn dod â'r 'ôl-barti' i weithgareddau’r ŵyl, sef detholiad o'r talentau 
cerddorol newydd mwyaf unigryw sy'n uno cerddoriaeth boblogaidd gyda recordiadau o'r alaeth, i greu genre 
cerddorol newydd. Mae Moon Music yn dwyn ynghyd Arkestra- 9 o gerddorion ifanc a cheiswyr gwirionedd ar 
fwrdd confoi symudol ar draws Lloegr;  Moon Recordings (cyfres o genres cerddorol aliwn sydd newydd eu 
comisiynu); a Moonbounce (trosglwyddo i'r lleuad, technoleg Earth-Moon-Earth (EME) ar gyfer nosweithiau 
clwb. Ceir hefyd ‘the moon on the dancefloor’... 18+ 
 
 
 



 

MOON TALKS 
 
Nod Tour de Moon yw llunio ein dyfodol cyffredin drwy sgyrsiau, perfformiad, maniffestos wedi'u perfformio a 
hyfrydwch synhwyraidd. Mae Moon Talks - elfen allweddol o'r ŵyl - yn cynnwys cymysgedd bywiog, lluosol o 
leisiau yn rhannu eu profiadau trydanol o fywyd nos drwy eu hangerdd dros y lleuad, gwyddoniaeth, dawnsio a 
dadleuon. 18+ 
 
 
MOON CINEMA 
 
Mae Moon Cinema yn gasgliad o ffilmiau byr newydd gwreiddiol a grëwyd gan yr athrylithoedd newydd creu 
ffilmiau a ddewiswyd drwy gystadleuaeth ryngwladol. Mae'r ffilmiau hyn yn cyflwyno cysyniadau newydd, 
estheteg newydd, negeseuon pwysig ynghylch gofal a gwrthddiwylliannau ieuenctid a'u profiadau o ran bywyd 
nos. Gyda Moon Cinema, mae Tour de Moon yn darparu llwyfan ar gyfer trafodaethau unigryw a naratifau 
aflinol ar bynciau gwyddoniaeth. 18+ 
 
MOON CONVOY 
 
Mae Moon Convoy yn gonfoi cwbl gynaliadwy o gerbydau, sy'n aros mewn trefi a dinasoedd ledled y DU – 
bydd cyrraedd Newcastle, Caerlŷr a Southampton yn nodi dechrau eu gŵyl bedwar diwrnod gyda rhaglen 
lawn. Mae Moon Convoy hefyd yn aros mewn 9 tref a dinas arall ar y ffordd gan gynnwys Bletchley, 
Wolverhampton, Grimsby, Huddersfield, Blackburn, Barrow-in-Furness, Plymouth, 
Farnborough a Crawley, gan ddod i ben yn Hackney’s Pedro’s Youth Club – un o'r sefydliadau 
ieuenctid hynaf yn y DU. Mae Moon Convoy yn cynnwys cerbydau sioe enfawr ac elfennau rhyngweithiol sy'n 
dechrau gyda lleuad fawr sy’n cylchdroi ac sy'n ymddangos ac yn diflannu gyda’r nos gyda phrofiadau 
rhyngweithiol ac uwchfioled ychwanegol – ceir hefyd drawsnewidiadau cosmig drwy gerddoriaeth fyw a 
chyflwyniadau DJ, copi maint llawn o Archie The Squid sy’n naw metr o hyd ac sydd yn Yr Amgueddfa 
Astudiaethau Natur, sgyrsiau, ffilmiau, gêm wedi’i llenwi ag aer a gynlluniwyd gyda chymorth gwyddonwyr 

yn NASA SSERVI a SETI Institute, Arkestra 9 aelod a ffôn coch enfawr y gall ymwelwyr ei ddefnyddio i siarad 
â'r Lleuad. 
 
MOON GAMES 
 
Beth pe bai'r Lleuad wedi glanio ar y Ddaear? Beth pe bai'r Lleuad yn faes chwarae seicedelig wedi’i lenwi ag 
aer; tirwedd leuadol ar gyfer chwarae MOON GAMES? Gan gydweithio ag astroffisegwyr, grwpiau chwaraeon 
a sefydliadau ieuenctid ac wedi'i gynllunio gan NASA, mae Tour de Moon wedi llunio hyn i gyd ar gyfer 
mynychwyr eiddgar. Mae'n bryd archwilio'r Lleuad! +16 
 
MOON HOTLINE 
 
Mae Moon Hotline yn archwiliad digidol o'n potensial ein hunain. Sgyrsiau wedi’u pweru gan AI 
(Deallusrwydd Artiffisial) gyda'n therapydd newydd (y Lleuad), profiadau digidol ar ffurf ffôn coch enfawr, a 
rhaeadr o femynnau, fideos a cherddoriaeth gan dalentau newydd ledled y byd. Mae'n creu profiad ar-lein 
radical y gall unrhyw un ei archwilio, diflannu ac ailymddangos... mewn twnnel gofod-amser! 
 
MOON PRESS 
 
Mae Moon Press yn ymyriad brys ym maes cyhoeddi. Cylchgrawn sy'n gweithio i chwalu confensiynau rhwng 
yr amgylchedd, bodau dynol a phellafoedd y gofod. Mae Moon Press yn cael ei gyhoeddi adeg pob lleuad lawn 
gyda golygyddion gwadd yn cylchdroi’n fisol, dylunwyr a detholiad o artistiaid gwych sy'n herio'r status quo ac 
yn cynnig dewisiadau amgen ar gyfer dyfodol newydd. 
 
BWRSARIAETHAU 
 
Mae tîm Nelly wedi dyrannu mwy na £1 miliwn o'i chyllideb i fwrsariaethau i bobl ifanc greadigol i gynhyrchu 

eu cyfraniadau gwreiddiol eu hunain ar gyfer yr wyth digwyddiad. 

Mae'r rhai a gafodd gymorth ariannol hefyd wedi cael cyfle i gydweithio â gwyddonwyr a meddylwyr blaenllaw 
o NASA SSERVI (Solar System Exploration Research Virtual Institute), yr African Astronomical Society a 

sefydliad SETI (Search for the Extraterrestial Intelligence), ymhlith eraill. 

Mae Nelly yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn ehangu lluosogrwydd lleisiau creadigol ifanc ac yn tanio 

dychymyg radical. 

https://sservi.nasa.gov/
https://www.seti.org/


 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                         AMSERLEN LAWN 

 

PRIF DDINASOEDD 

 

Caerlŷr (13 – 16 Mai 2022),   

Newcastle (27 – 30 Mai 2022) a  

Southampton (10 – 13 Mehefin 2022) 

 

MANYLION LLAWN 

Caerlŷr 13 - 16 Mai 2022 

Moon Experiences -  Highcross Shopping Centre (y fynedfa orau: Bath House 

Lane): 5 Shires Lane, Caerlŷr, LE1 4AN 

Moon Games (10.00-16.00)- Morningside Arena 

Moon Talks (dydd Sadwrn 15.00-18.00) – African Caribbean Centre  

Moon Talks (dydd Gwener 15.00-18.00) - Bishop St Church 

Moon Talks (dydd Gwener a dydd Sadwrn, 19.30-23.00) - Hansom Hall  

Moon Talks (dydd Sul 19-30-23.00 a dydd Llun 19.30-23.00) - 2Funky 

Music Café  

Moon Music (dydd Gwener a dydd Sadwrn 19.00-00.00) - 2Funky Music 

Café 

Tour de Moon Afterparty (dydd Sadwrn yn unig, 23.00-04.00) - 2Funky 

Music Café 

 

Newcastle 27 - 30 Mai 2022 

Moon Experiences - 51 Lime Street, Ouseburn, NE1 2P  

Moon Games (10.00-16.00)- Walker Activity Dome  

Moon Cinema (dydd Gwener a dydd Sadwrn, 12.00-20.00)  - Star & 

Shadow 

Moon Talks  (dydd Sul 15.00-18.00)- Star & Shadow 

Bar Talks (dydd Sadwrn 15.00-18.00)- Discovery Museum  

Bar Talks (dydd Gwener- dydd Llun 19.30-23.00)- WORLD HQ Room 1 

Tour de Moon Afterparty (dydd Sadwrn yn unig 23.00-05.00) – WORLD 

HQ Room 2 

Moon Music (dydd Gwener a dydd Sadwrn 19.00-00.00) – WORLD HQ 

Room 2 

 

Southampton 10 - 13 Mehefin 2022 



 

Moon Experiences - Former Laura Ashley, Hanover Buildings, Southampton 

SO14 1JX 

Moon Games (dydd Gwener - dydd Llun 10.00-16.00) – Solent Sports 

Complex 

Moon Talks (dydd Sul 15.00-18.00) - YMCA Newtown  

Moon Talks (dydd Sadwrn 15.00-18.00) – City Gallery 

Moon Talks (dydd Gwener a dydd Sadwrn 19.30-23.00) - Suburbia 

Moon Talks (dydd Sul a dydd Llun 19.30-23.00) - The Joiners 

Moon Music (dydd Gwener a dydd Sadwrn 19.00-00.00) – Engine Rooms 

Tour de Moon Afterparty (dydd Sadwrn yn unig, 23.00-05.00) – Engine 

Rooms 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Moon Convoy   

11 Mai  -    Bletchley - Stainer Square 

12 Mai -   Wolverhampton - Old Market Square  

13eg - 16 Mai -   Caerlŷr - Humberstone Gate  

17 Mai  -   Grimsby - St James’s Square 

18 Mai  -   Huddersfield - St George’s Square  

19 Mai  -   Blackburn  -  Cathedral Square 

20 Mai  -   Barrow in Furness -  Duke Street, Town Square  

27 - 30 Mai -   Newcastle - Nelson Street 

8 Mehefin  -    Plymouth - Central Park Events Space 

10 - 13 Mehefin   Southampton - Bargate 

14 Mehefin -   Farnborough -  Queenmead Car Park 

15 Mehefin -   Crawley - Queen’s Square  

16 Mehefin -   Llundain- Hackney - Pedro’s Youth Club 

   

 Diwedd***  

CYSYLLTIADAU’R WASG 
Ar gyfer holl ymholiadau'r wasg, cysylltwch â Full Fat: 

Owen Bloodworth | | owenbloodworth@wearefullfat.com 07968979204 
Francesca Cray | | francesca@wearefullfat.com 07833053671 

 
Nodiadau ar gyfer Golygyddion 
 
TOUR DE MOON  
 
11 Mai - 16 Mehefin 2022 
 
Mae Tour de Moon yn ymateb uniongyrchol i'r byd presennol yr ydym yn byw ynddo - lle mae hanes yn 
ailadrodd ei hun yn anffodus. Mae Tour De Moon yn eich gwahodd i ofyn: PAM na allwn ni ddychmygu ffordd 
newydd o feddwl/breuddwydio/gwneud? Mae angen i ni ddefnyddio dychymyg radical i greu dyfodol amgen. 
Mae Tour De Moon yn darparu llwyfan ar gyfer lluosogrwydd, meddwl ffres a syniadau newydd. Gŵyl unigryw 

o ymgolli am 4 diwrnod, mewn 3 dinas gyda digwyddiadau cyhoeddus am ddim i gyd wedi'u cysylltu gan gonfoi 

teithiol cynaliadwy yn dathlu bywyd nos a gwrthddiwylliannau ieuenctid o bob rhan o'r DU a thu hwnt. Mae 

mailto:owenbloodworth@wearefullfat.com
mailto:francesca@wearefullfat.com


 

Tour de Moon yn cynnwys mwy na 90 o unigolion fel rhan o'i dîm, yn ogystal â'r Youth Reporter Board a'r 

Advisory Board a sefydliadau cydweithredol eraill, i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i greu gŵyl sydd wedi 

ymrwymo i luosogrwydd, arferion dadwladychol, cyfiawnder cymdeithasol a hiliol, undod a thegwch.  
www.tourdemoon.com  

Nelly Ben Hayoun Studios 

Mae Nelly Ben Hayoun Studios yn stiwdio ddylunio ryngddisgyblaethol arobryn a sefydlwyd yn 2009 ac 

sy'n dyfeisio digwyddiadau, profiadau a ffilmiau hir. Dan arweiniad y dylunydd, addysgwr, gwneuthurwr 

ffilmiau, cyflwynydd radio a’r bocsiwr amatur Dr Nelly Ben Hayoun-Stépanian, mae'r stiwdio'n gweithio ar 

brosiectau uchelgeisiol iawn i rymuso gwrthddiwylliannau a chymunedau drwy adeiladu llwyfannau iddynt 

herio strwythurau pŵer, a chaniatáu ar gyfer newid a meddwl beirniadol drwy brofiadau ymgolli amlweddog. 

Mae Nelly a'i thîm o benseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr tecstilau, athronwyr a mwy wedi ymgynghori a 

gweithio gyda gwyddonwyr blaenllaw, pobl greadigol, awduron, brandiau, gwleidyddion, llunwyr polisi, 

cerddorion a pheirianwyr ar draws y byd ac mae ganddynt hanes o herio mecaneg ymgysylltu â'r cyhoedd yn 

llwyddiannus drwy arferion theatrig, profiadol a dylunio. Mae'r Stiwdios yn cefnogi hyfforddiant pobl ifanc, 

drwy’r University of the Underground, elusen ddihyfforddiant a sefydlwyd gan Nelly Ben Hayoun-Stépanian yn 

2017 i gefnogi addysg am ddim, lluosol a thrawswladol. Ymhlith y cleientiaid a'r cydweithwyr mae NASA, y 

Cenhedloedd Unedig, LEGO, Mattel a llawer mwy. www.nellyben.com 

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

 

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 mawr rhad ac am 

ddim, gosodiadau a phrofiadau digidol sy'n hygyrch yn fyd-eang, a dyma sioe arddangos fwyaf uchelgeisiol y 

DU o gydweithredu creadigol. Wedi'i gynhyrchu gan rai o'r meddyliau disgleiriaf ym meysydd gwyddoniaeth, 

technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, mae UNBOXED yn cynnwys deg prosiect 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 

gan bedair llywodraeth y DU ac mae'n cael ei gomisiynu a'i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas 

Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. 

Ymholiadau’r cyfryngau ynghylch UNBOXED: Jeanette.ward@unboxed2022.uk 07729 930 812 

www.UNBOXED2022.uk  

 
 
 
CYSYLLTIADAU 

    

 

Asedau'r wasg: Yma 

  

 

 

 

Full Fat +44(0) 207 183 9525  @Wearefullfat  info@wearefullfat.com  www.wearefullfat.com 

 
Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau neu ddad-danysgrifio o'r rhestr hon isod 

http://www.tourdemoon.com/
http://www.nellyben.com/
mailto:Jeanette.ward@unboxed2022.uk
http://www.unboxed2022.uk/
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1hKYy26_rtnhzjAnkDJRFl0EmNAynqBJk?usp%3Dsharing&sa=D&source=docs&ust=1649352213170318&usg=AOvVaw2GJig1QmA0HKX1pXIdk01G
https://www.wearefullfat.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


