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DANDELION YN CYHOEDDI DIGWYDDIADAU HAF NEWYDD FEL RHAN O'I  
RHAGLEN AM DDIM LEDLED YR ALBAN 

 
'Gall Unrhyw Beth Dyfu' wrth i Dandelion ymestyn ar draws yr Alban – o ynysoedd i 

bentrefi a dinasoedd, mae pobl yn cael eu hannog i 'Hau, Tyfu a Rhannu' 
 

• Datgelu mwy o fanylion am raglen Dandelion wrth i weithgareddau ddechrau 
• Bydd ffermydd fertigol bach o'r enw 'Cubes of Perpetual Light' yn dod yn 

osodiadau cerddoriaeth sy'n cario 12 gwaith a gomisiynwyd yn arbennig gan 15 o 
grefftwyr o’r Alban a rhyngwladol gan gynnwys Craig Armstrong, Arooj Aftab a 
Maeve Gilchrist, a Jason Singh 

• Bydd y gosodiadau ciwbiau cerdd yn teithio i leoliadau ledled yr Alban, gan 
gynnwys y V&A Dundee, Gŵyl Lyfrau Caeredin, Parti Gardd Kelburn a Gerddi 
Botaneg Inverness 

• Bydd ciwbiau hefyd yn teithio i leoliadau eraill o amgylch yr Alban ar feiciau 
wedi'u haddasu'n arbennig, gan fynd â chiwbiau Dandelion i galon cymunedau 
ledled y wlad 

• Bydd digwyddiadau 'Am Ddim i Bawb' sy'n annog pawb i 'Hau, Tyfu a Rhannu' yn 
gweld 75,000 o blygiau llysiau am ddim yn cael eu rhoi i aelodau o'r cyhoedd 

• Mae ffilm fer yn nodi dechrau Dandelion ac yn dilyn stori'r cerddor a'r tyddynwr 
Pàdruig Morrison i ynys Heisgeir, gan ystyried tyfu'n gynaliadwy i'r dyfodol 

 
Mae Dandelion yn cychwyn heddiw [28 Ebrill 2022], rhaglen greadigol fawr sy'n dangos pŵer 
gweithredu ar y cyd drwy fenter uchelgeisiol 'tyfu eich hun' sy'n anelu at gyrraedd cannoedd o 
filoedd o bobl ledled yr Alban a thu hwnt. Gan ddilyn y tymor tyfu, o nawr tan fis Medi 2022, mae 
Dandelion yn cyfuno gwyddoniaeth, technoleg, celf a cherddoriaeth i ysbrydoli pobl i 'Hau, Tyfu a 
Rhannu' – nid bwyd yn unig, ond cerddoriaeth, syniadau a gwybodaeth. Wedi'i gomisiynu gan 
EventScotland a'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, Dandelion yw cyfraniad yr Alban i UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU.  
 
Nod Dandelion yw gwneud tyfu eich bwyd eich hun mor hawdd a hygyrch â phosibl i bobl o bob oed 
ac o bob cefndir, gyda digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ledled yr Alban mewn 
rhaglen gwbl am ddim, o'r ynysoedd mwyaf anghysbell i ganol dinasoedd. 
 
Yn ogystal â Gerddi Annisgwyl a gyhoeddwyd yn flaenorol gan Dandelion – gerddi bwytadwy a 

grëwyd yn arbennig mewn 13 lleoliad o Ogledd Uist, i Leven a Stranraer – a dwy Ŵyl Dandelion tri 
diwrnod yn Glasgow ac Inverness, datgelir mwy o fanylion am y rhaglen o ddigwyddiadau heddiw. 
Bydd y rhaglen yn dod i ben ym mis Medi drwy ail-ddychmygu'r Cynhaeaf yn ddiwylliannol ar gyfer yr 
21ain ganrif, gan gynnwys cannoedd o ddathliadau ledled yr Alban. 
 



 
 
I nodi dechrau ei rhaglen, gyda phlannu a thyfu'n dechrau mewn Gerddi Annisgwyl ledled y wlad, 

mae Dandelion wedi rhyddhau ffilm fer wedi'i chomisiynu'n arbennig, yn adrodd hanes teulu un o'i 
haelodau sylfaenol ac yn ail-ddychmygu ffyrdd o dyfu ledled yr Alban yn y dyfodol. 
 
75 mlynedd yn ôl, sefydlodd neiniau a theidiau'r tyddynwr a'r cerddor Pàdruig Morrison arbrawf 
mewn byw gwledig oddi ar y grid ar Heisgeir yn yr Hebrides Allanol, gan dyfu eu bwyd eu hunain a 
byw'n gynaliadwy oddi ar y tir. Mae'r ffilm fer yn dilyn Pàdruig wrth iddo ddychwelyd i'r ynys yn 2022 
wrth i Dandelion archwilio tyfu uwch-dechnoleg mewn ciwbiau tyfu a grëwyd yn arbennig ochr yn 
ochr â dulliau tyfu traddodiadol, a fydd yn gweld y ciwbiau'n teithio i wahanol gymunedau ledled y 
wlad. Mae'r ffilm hefyd yn cynnwys sgôr gerddoriaeth newydd a gyfansoddwyd yn arbennig gan 
Pàdruig ar gyfer Dandelion. 
 
Cubes of Perpetual Light – lle mae arloesi technolegol a chelf yn cwrdd 
 
Yn ganolog i Dandelion mae cyfuno celf a gwyddoniaeth drwy greu cannoedd o ffermydd fertigol 
bach unigryw, o'r enw 'Cubes of Perpetual Light'. Mae'r ciwbiau 1m x 1m wedi'u cynllunio i feithrin 
tyfu cyflym ac fe'u datblygwyd i dyfu cannoedd o hadau o dan olau LED, gan gyfuno crefft dylunio, 
arbenigedd garddwriaethol traddodiadol ac arloesi technolegol, a weithgynhyrchwyd gan Liberty 
Produce. Bydd y ciwbiau yn teithio hyd a lled yr Alban, gan ddangos tyfu cyflymach mewn mannau 
annisgwyl. O ysgolion i sgwariau marchnad, i Erddi Annisgwyl – byddant yn rhoi'r ysbrydoliaeth i 
'Hau, Tyfu a Rhannu' i'r gymuned, gan ysbrydoli sgyrsiau am sut y gallwn dyfu bwyd yn gynaliadwy yn 
awr ac yn y dyfodol. 

 
Yn ogystal â thyfu miloedd o blanhigion, bydd 'ciwbiau sioe' wedi'u cynllunio'n arbennig yn dod at ei 
gilydd i greu gosodiadau cerddorol trawiadol sy'n cynnwys golau rhaglenadwy a sain cwadroffonig. 
Bydd pob ciwb yn integreiddio â systemau sain lluosog, gan arddangos cerddoriaeth a gomisiynwyd 
yn arbennig gan gasgliad o artistiaid o’r Alban a rhyngwladol. 
 
Mae'r gerddoriaeth wedi'i chreu ar gyfer yr amgylchedd penodol hwn sy'n ymwneud â themâu 
cynaliadwyedd, er mwyn annog gwrandawyr i feddwl yn ddyfnach am sut, ble a pham y mae 
planhigion yn tyfu. Mae comisiynau yn cynnwys cerddoriaeth newydd gan yr artistiaid Craig 
Armstrong, Ravi Bandhu, Arooj Aftab a Maeve Gilchrist, Jason Singh, Claire M. Singer, Manu Delago, 
Auntie Flo, Amiina a Kathleen MacInnes, Pàdruig Morrison, Trio de Kali, Maya Youssef a Fergus 
McCreadie, ymhlith eraill. Comisiynir pob darn newydd o gerddoriaeth gan Dandelion gyda 

chefnogaeth ychwanegol ar gyfer gwaith rhyngwladol gan Gyngor Prydain Yr Alban. 
 
Bydd y 'ciwbiau sioe' hyn yn dod at ei gilydd i greu gosodiadau arbennig a gynhelir gan leoliadau a 

gwyliau ledled yr Alban, gan gynnwys V&A Dundee, Gŵyl Lyfrau Ryngwladol Caeredin, Parti Gardd 
Kelburn a Gerddi Botaneg Inverness. 
 
Mewn taith arall, bydd pedwar ciwb tyfu cerddorol wedi eu cludo ar bedwar beic cargo hefyd yn 
teithio o amgylch yr Alban ym mis Awst, gyda rhagolwg yn Kelpies Falkirk ar 14 Mai fel rhan o Ŵyl 
Wyddoniaeth Falkirk. Bydd y beiciau’n ymweld â lleoliadau o Glasgow i Gaeredin, Greenock, Hawick, 
Forres, Stranraer, Inverness, Wick, ac yn cyflwyno cynulleidfaoedd i dyfu'n gyflymach ac yn dod â 
rhaglen Dandelion i ganol trefi, meysydd chwarae ysgolion a mannau gwyrdd ledled y wlad. Bydd y 
beiciau'n ymweld â phob safle am un diwrnod, gyda thaith ddeuddydd yn cael ei chynnal yn 
Inverness a Wick.  

 



Dywedodd Cyfarwyddwr Cerdd Dandelion, Donald Shaw: "Yn union fel y gall planhigion dyfu o 
hadau bach, gall cerddoriaeth wych dyfu o syniadau bach yr ydym yn eu meithrin nes eu bod yn 
blodeuo'n ffurfiau celf llawn. Gall y ciwbiau ddangos twf  cyflymach mewn ystod eang o leoliadau, y 
disgwyliedig a'r annisgwyl. Wedi'u gosod mewn amgylchedd penodol maent yn creu micro-fyd o 
fewn byd, gan ganiatáu i gerddorion a gwrandawyr ddychmygu tirwedd sonig sydd o'n cwmpas, gan 
ddarparu lle ar gyfer myfyrdod ac i ni ddychmygu dyfodol lle rydym yn hau, yn tyfu ac yn rhannu'n 
wahanol." 
 
Ysbrydoli'r genedl i Hau, Tyfu a Rhannu 
  
Mae Dandelion hefyd yn rhoi cannoedd o filoedd o blygiau planhigion mewn digwyddiadau Am 
Ddim i Bawb mewn trefi a dinasoedd ledled yr Alban, gan ysbrydoli pobl ledled y wlad i 'Hau, Tyfu a 
Rhannu'. Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i gasglu eu planhigion a gallant hefyd fwynhau perfformiad 
o ganeuon y cynhaeaf o bob cwr o'r byd gan 'Canwr Blodau' pum metr gyda pherfformwyr eraill yn 
cynrychioli'r haul, y gwynt a'r dŵr. Bydd tîm o arbenigwyr tyfu o Goleg Gwledig yr Alban (SRUC) yn 
dosbarthu'r planhigion ac wrth law i roi cyngor ac awgrymiadau i'r rhai sy'n newydd i dyfu. Gan agor 
yn Greenock ar 28 Mai, bydd digwyddiadau Am Ddim i Bawb yn cael eu cyflwyno mewn cymunedau 
ar gyfer pobl sy'n newydd i dyfu. Bydd y digwyddiadau Am Ddim i Bawb yn ymweld â Govan, 
Stranraer, Dundee, Leven, Falkirk, Caeredin, Hawick ac Argyll a Bute drwy gydol misoedd Mai, 
Mehefin a Gorffennaf, gan annog pawb i dyfu dros fisoedd yr haf. 

 
Yn ogystal, bydd yr Ŵyl Dandelion yn Glasgow yn cynnal Digwyddiad Am Ddim i Bawb ddydd Sul 19 

Mehefin. Dros dri diwrnod, o ddydd Gwener 17 Mehefin, bydd yr Ŵyl Dandelion gyntaf yn cael ei 
gwreiddio yng nghanol Parc Kelvingrove Glasgow, a bydd yr ail ŵyl yn cael ei chynnal yn Inverness yn 
Northern Meeting Park, o ddydd Gwener 2 Medi tan ddydd Sul 4 Medi. Dros y penwythnos, bydd y 
lleoliadau'n cael eu trawsnewid gyda cherddoriaeth fyw, theatr grwydro ryngweithiol, gwyddoniaeth 
a gweithgareddau creadigol i'r teulu cyfan fel rhan o ŵyl unigryw sy'n meiddio ail-ddychmygu ein 
perthynas â bwyd a'r blaned. Yn y ddwy ŵyl, bydd gosodiad Pafiliwn ysblennydd yn ffurfio llwyfan 
'byw', wedi'i wneud o 60 Cube of Perpetual Light wedi'u dwyn ynghyd. Bydd yr artistiaid yn cynnwys 
Rura, This is the Kit, Admiral Fallow, Newton Faulkner, Hen Hoose, Niteworks, Darlingside 
a Les Amazones d’Afrique yn perfformio yn y digwyddiad am ddim yn Glasgow ym mis Mehefin, a 
bydd artistiaid Inverness yn cael eu cyhoeddi ym mis Mehefin. 
 
Ochr yn ochr â'r rhaglen gyhoeddus, mae Dandelion yn ymgysylltu â'r genhedlaeth nesaf o dyfwyr, 
gyda dros 89,000 o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan ym Menter Tyfu Ysgolion Dandelion, a 
ddechreuodd heddiw hefyd. Mae'r rhaglen ysgolion yn gweld dros 100 o giwbiau tyfu wedi'u 
haddasu'n arbennig yn cael eu dosbarthu i ysgolion uwchradd, gan weithio mewn partneriaeth ag 
ysgolion cynradd sy'n bwydo, gyda 464 o ysgolion yn cymryd rhan ledled y wlad. Bydd disgyblion yn 
dod yn wyddonwyr dinasyddion yn yr arbrawf tyfu mwyaf a arweinir gan y gymuned a gynhaliwyd 
erioed yn yr Alban, gan gymharu technegau ffermio yn y dyfodol â thyfu traddodiadol, gan rannu'n 
ddiweddarach y bwyd y maent yn ei gynhyrchu, ochr yn ochr â chelf, cerddoriaeth fyw a straeon, 
mewn cannoedd o ddigwyddiadau’r Cynhaeaf ar yr iard chwarae. Cyflwynir y Fenter Tyfu Ysgolion 
mewn partneriaeth â Keep Scotland Beautiful, elusen sy'n darparu mentrau addysg i bobl ifanc ac 
addysgwyr sy'n canolbwyntio ar faterion amgylcheddol. 

 
Mae pob digwyddiad Dandelion yn rhad ac am ddim i'w fynychu ac nid oes tocynnau. Am fanylion 
llawn yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau gan gynnwys y Gerddi Annisgwyl a'r Gwyliau 
Dandelion, ewch i dandelion.scot.  
 

http://www.dandelion.scot/


Dywedodd y Gweinidog Diwylliant Neil Gray: "Mae'r egwyddorion sydd wrth wraidd prosiectau a 
dathliadau Dandelion – o rannu syniadau, gwybodaeth a dod ag arbenigedd at ei gilydd er lles pawb 
– yn bwysicach nag erioed.' 

"Bydd digwyddiadau Dandelion yn ceisio dangos grym gweithredu ar y cyd, ac mae ei themâu'n cyd-
fynd â llawer o uchelgeisiau Llywodraeth yr Alban. Byddwn yn annog pawb i edrych ar y rhaglen ar 
gyfer gweithgareddau sy'n agos atyn nhw, o fwynhau un o'r Gerddi Annisgwyl, mynd i ŵyl, neu gael 
cyfle i dyfu rhai o'r cannoedd o filoedd o hadau a phlygiau planhigion sy'n cael eu dosbarthu mewn 
digwyddiadau Am Ddim i Bawb mewn trefi a dinasoedd ledled yr Alban." 
 
Dywedodd Fiona Dalgetty, Cyfarwyddwr Dyfodol Dandelion: "Mae Dandelion yn gyfle gwych i bobl 
o bob oed ddod at ei gilydd i dyfu bwyd a dathlu'r holl ffyrdd y mae ein bwyd hefyd yn gysylltiedig â 
diwylliant, cerddoriaeth a chân. Mae'r rhaglen ysgolion yn gosod y celfyddydau ochr yn ochr â 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i greu prosiect STEAM trawsgwricwlaidd 
cyffrous i ddisgyblion, athrawon a'r gymuned ehangach ei fwynhau." 

 
Dywedodd Paul Bush OBE, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Visit Scotland: "Mae Dandelion yn 
ychwanegiad hynod o amrywiol a chyffrous at dirwedd digwyddiadau'r Alban yr haf hwn, gan gyfuno 
syniadau a dychymyg o bob rhan o'r sbectrwm creadigol. Mae'n wych gweld artistiaid, gwyddonwyr 
a thechnolegwyr yn dod at ei gilydd i greu rhaglen ddigwyddiadau unigryw a fydd yn ysbrydoli 
cynulleidfaoedd ac ymwelwyr ledled yr Alban i feddwl yn gadarnhaol am sut y gallwn ni i gyd 
chwarae ein rhan wrth lunio dyfodol cynaliadwy."   
  
Dywedodd Martin Green, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: "Mae Dandelion yn dod ag artistiaid, 
dylunwyr, technolegwyr a gwyddonwyr gwych at ei gilydd i wneud rhywbeth arbennig a phwysig am 
yr hyn rydym yn ei fwyta, sut mae'n tyfu a beth allwn ni ei wneud ein hunain, ble bynnag rydym yn 
byw. Drwy'r ciwbiau, y gerddoriaeth a'r cyfleoedd i gymryd rhan, mae Dandelion yn hau'r hadau i 
bob un ohonom feddwl amdanynt a'u rhoi ar waith sut rydym yn creu dyfodol cynaliadwy. Alla i ddim 
aros am y profadi Dandelion ochr yn ochr â phedwar prosiect gwych arall UNBOXED sy'n cael eu 
cynnal yn yr Alban eleni.' 

 
DIWEDD - 
 
NODIADAU I’R GOLYGYDDION 

 
Mae delweddau ar gael yma i'w lawrlwytho: https://bit.ly/DandelionImages 
Lawrlwythwch y Ffilm Lansio Dandelion (Saesneg) yma: https://we.tl/t-DHUzgkvEcq  
Lawrlwythwch y Ffilm Lansio Dandelion (Gaeleg) yma: https://we.tl/t-910hAH9UzL 

 
Digwyddiadau a dyddiadau rhaglen Dandelion: 
 
Lleoliadau a phartneriaid Gerddi Annisgwyl 

• Safleoedd ar draws Caithness gan gynnwys Wick a Thurso mewn partneriaeth â Chanolfan 
Gelfyddydau Lyth 

• 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 Rhaglen Leven. Mae Rhaglen 
Leven yn gasgliad o sefydliadau gan gynnwys Yr Ymddiriedolaeth Gweithredu Gwyrdd, Cyngor 
Fife, ONFife, Canolfan Gymunedol Leven, Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Alban, ac Ysgol 
Gynradd Mountfleurie 

• Argyll mewn partneriaeth â Cove Park 

https://bit.ly/DandelionImages


• South West Library, Barrs Cottage, Greenock, mewn partneriaeth â RIG Arts 

• Fferm Lauriston, mewn partneriaeth ag Edinburgh Agroecology Coop a Chanolfan Gelfyddydau 
Gogledd Caeredin 

• The Floating Garden mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Falkirk a Chamlesi'r 
Alban 

• Gerddi cymunedol ar draws Hawick, mewn partneriaeth ag Alchemy Film & Arts 

• Dundee, mewn partneriaeth â Phrifysgol Dundee, Creative Dundee a Chyngor Dinas Dundee 

• Gardd Govan, mewn partneriaeth â GalGael a Tenement Veg 

• The Floating Garden mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Falkirk a Chamlesi'r 
Alban 

• Bryncynnau glaswelltog yn Burns House, Stranraer, mewn partneriaeth â The Stove Network ac 
Ymddiriedolaeth Datblygu Stranraer 

Gwyliau Dandelion 
• Dydd Gwener 17 – Dydd Sul 19 Mehefin, Kelvingrove Park Glasgow Mehefin 

• Dydd Gwener 2 – Dydd Sul 4 Medi, Northern Meeting Park, Inverness  
Bydd nos Wener a dydd Sadwrn pob gŵyl yn cael eu neilltuo ar gyfer cerddoriaeth fyw gan artistiaid 
o’r Alban a rhyngwladol ar ddau lwyfan a gyflwynir mewn partneriaeth â Celtic Connections a 
Glasgow Life. 
 

 
Digwyddiadau Am Ddim i Bawb 
• Dydd Mai 28 Mai, Parc Rankin, Greenock 
• Dydd Sul 29 Mai, Govan, Glasgow 

• Dydd Sadwrn 4 Mehefin, Sgwâr y Ddinas, Dundee 
• Dydd Sul 5 Mehefin, Leven, Fife 
• Dydd Sul 19 Mehefin, Parc Kelvingrove, Glasgow 
• Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf, Y Kelpies, Falkirk 
• Dydd Sul 10 Gorffennaf, Fferm Lauriston, Caeredin 
• Dydd Iau 14 Gorffennaf, Promenâd, Stranraer 
• Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf, Hawick, Ffiniau'r Alban 

• Dydd Iau 21 Gorffennaf, Parc Hermitage, Helensburgh,  
• Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf, Parc Bught, Inverness  
 
Taith Feicio Ciwbiau 

• Rhagolwg ar ddydd Sadwrn 14 Mai, Gŵyl Wyddoniaeth Falkirk yn The Helix. 
Bydd y daith mis o hyd yn cael ei chynnal ym mis Awst – bydd amserlen lawn o ddyddiadau yn cael ei 
rhyddhau yr haf hwn. 
Bydd yr hanner cyntaf yn ymweld â: Greenock, Glasgow, Caeredin, Stranraer a Hawick. Bydd yr ail 
hanner yn mynd ar daith o amgylch yr Ucheldiroedd gan ymweld â Forres, Inverness a Wick. 
 
Gosodiadau Ciwb 
 

• 1-3 Gorffennaf, Parti Gardd Kelburn 

• 13-29 Awst, Gŵyl Lyfrau Ryngwladol Caeredin 

• 15-29 Awst, Gerddi Botaneg Inverness 

• O fis Mehefin, V&A Dundee 
 
Gerddi Annisgwyl 

• 28 Ebrill - 11 Medi 



Bydd pob Gardd Annisgwyl yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau lleol a fydd yn cael ei rhyddhau ym 
mis Mai. 
 
Dathliadau'r Cynhaeaf 

• Dydd Gwener 9 – Dydd Sul 11 Medi 
Bydd digwyddiadau'n cael eu cynnal mewn mannau cymunedol, ysgolion ac mewn Gerddi Annisgwyl 
- lleoliadau ledled yr Alban i'w cyhoeddi.  
 
Cysylltiadau’r Cyfryngau: 
 
I gael rhagor o wybodaeth am Dandelion a delweddau, cysylltwch â: 

• dandelion@mucklemedia.co.uk / 0131 228 9713 neu ffoniwch Katie ar 07792884852 
  
Os oes gennych ymholiadau am UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, cysylltwch â: 

• Jeanette.ward@unboxed2022.uk / 07729 930 812 
  
Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud ag EventScotland, cysylltwch â:  

• liz.wallace@eventscotland.org / 07708 795320 
 
 
YNGLŶN Â DANDELION: 
• Mae Dandelion yn rhaglen greadigol uchelgeisiol sy'n rhedeg o fis Ebrill i fis Medi 2022 ledled yr 
Alban, gan ddangos pŵer gweithredu ar y cyd mewn menter fawr yn ymwneud â thyfu eich cynnyrch 
eich hun. 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 ledled y byd drwy ffilmiau ar-lein, a gweithgareddau digidol. Ym mis Medi, mae'r 
gweithgareddau hyn yn cyrraedd eu hanterth gyda channoedd o wyliau cynhaeaf ledled y wlad, gan 
ail-ddychmygu'r dathliad traddodiadol hwn ar gyfer yr 21ain ganrif. 
 

• Crëwyd Dandelion gan aelodau'r tîm sydd wedi'u lleoli ledled yr Alban gan gynnwys Cosmo Blake, 
Sustrans; Fiona Burnett, Scotland’s Rural College (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 Scotland; Donald Shaw, Celtic Connections; 
Nicola Strachan, James Hutton Institute; Caroline Thompson, Arbenigwr Cynhwysiant a Gwerthuso.  
 

• Wedi'i gomisiynu gan EventScotland ac wedi'i ariannu drwy Lywodraeth yr Alban, Dandelion yw 
cyfraniad yr Alban at 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 greadigrwydd sy'n digwydd ledled y DU yn 
2022, gyda'r nod o gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n cynnwys digwyddiadau, 
gosodiadau a phrofiadau digidol ar raddfa fawr am ddim sy'n hygyrch yn fyd-eang yn arddangosfa 
fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu creadigol. Wedi'i gynhyrchu gan rai o'r meddyliau mwyaf 
disglair ym maes 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. Ariennir a chefnogir UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU gan bedair llywodraeth y DU ac mae'n 
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cael ei gomisiynu a'i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac 
EventScotland. 
  
Ymysg y prosiectau eraill a gyflwynir yn yr Alban yn ogystal â Dandelion mae Amdanom Ni (a 
agorodd UNBOXED yn Paisley ar 1 Mawrth), Dreamachine (Caeredin), Green Space Dark 
Skies/Goleuo’r Gwyllt (Parc Cenedlaethol Cairngorms), PoliNations (Caeredin) 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. Drwy ddatblygu portffolio cyffrous o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol, 
mae EventScotland yn helpu i godi proffil rhyngwladol yr Alban a rhoi hwb i'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 Digwyddiadau 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 gynaliadwy i'r Alban. 
 
• Mae EventScotland wedi comisiynu Dandelion ar ran Llywodraeth yr Alban. 
 
• I gael rhagor o wybodaeth am VisitScotland, ewch i www.visitscotland.org neu am wybodaeth i 
ddefnyddwyr am yr Alban fel cyrchfan i ymwelwyr ewch i www.visitscotland.com.  
  
Caiff UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU ei ariannu gan:  
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