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DROS 44,000 O BOBL YN PARTÏO YN Y PARC YNG NGŴYL 
DANDELION 

• Y prif artistiaid yn cynnwys Les Amazones d'Afrique, Newton Faulkner a Niteworks yn 
syfrdanu’r torfeydd yn yr ŵyl am ddim  
 

• Gwnaeth llwyfan y Pafiliwn o Olau Parhaus oleuo Parc Kelvingrove, gan dywynnu a 
thyfu. Gwnaed y llwyfan o 60 o giwbiau sy'n tyfu, gan gynaeafu llysiau mewn gosodiad 
celf anhygoel. 

 

• Rhoddwyd dros 8,000 o blanhigion i 4,000 o bobl yn yr ŵyl am ddim ddydd Sul, gan roi 
llwyth o blanhigion am ddim i ysbrydoli'r cyhoedd i dyfu gartref 

 

• Daeth 1,000 o blant ysgol i Ddiwrnod Ysgolion Dandelion ddydd Gwener 
 

• Cynhelir yr Ŵyl Dandelion nesaf yn Inverness ym Mharc Cyfarfod y Gogledd, ddydd 
Gwener 2- Dydd Sul 4 Medi  
 
 

Bu dros 40,000 o bobl yn partïo ym Mharc Kelvingrove yng Ngŵyl Dandelion rhwng dydd Gwener a 
dydd Sul 17-19 Mehefin, mewn dathliad o dyfu a cherddoriaeth.  
 
Roedd cynulleidfaoedd yn dawnsio i’r prif artistiaid Les Amazon d'Afrique, Newton Faulkner, Admiral 
Fallow Niteworks o flaen y 'Pafiliwn o Olau Parhaus' – 'llwyfan byw' a wnaed o 60 o giwbiau tyfu 
carlam unigryw Dandelion, 1x1 metr o faint, gyda phlanhigion llysiau byw y tu mewn iddynt.  
 

Trawsnewidiwyd y parc gan yr ŵyl di-docyn am ddim gyda cherddoriaeth fyw, theatr stryd, sgyrsiau, 
gweithdai a gweithgareddau creadigol i archwilio cynaliadwyedd, tyfu cymunedol a gweithredu ar yr 
hinsawdd.  Wedi'i gomisiynu gan EventScotland a'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, mae Dandelion 
yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU.   
 
Perfformiodd artistiaid o'r Alban a rhai rhyngwladol ar dri llwyfan, a gyflwynwyd mewn partneriaeth 
â Celtic Connections a Glasgow Life, gan gynnwys Les Amazones d'Afrique, Newton Faulkner, Admiral 
Fallow, Rura, This is the Kit, Darlingside, Niteworks, VanIves, Shooglenifty, Rachel Sermanni, Sam Lee, 
Cerddorfa Qawalli, Jason Singh, Hen Hoose a llawer mwy.  

Mae'r ŵyl yn rhan o Dandelion, rhaglen greadigol ddeinamig sy'n dathlu cynaliadwyedd drwy dyfu 
cymunedol drwy gydol haf 2022, gan ddod â cherddoriaeth a chelf ynghyd gyda gwyddoniaeth a 
thechnoleg i ysbrydoli pobl i 'Hau, Tyfu a Rhannu' cerddoriaeth, bwyd, syniadau a straeon.  

Ynghyd â’r lein-yp cerddoriaeth roedd rhaglen greadigol o weithgareddau ar gyfer pob oedran.  
Daeth gwyddonwyr, gweithredwyr, technolegwyr ac awduron ynghyd â chogyddion, cerddorion, 

https://dandelion.scot/whats-on/dandelion-festival-glasgow/
https://dandelion.scot/
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artistiaid a pherfformwyr i sbarduno sgyrsiau am dlodi bwyd, gweithredu ar yr hinsawdd a 
chynaliadwyedd.  

Roedd y theatr cerdded o gwmpas yn boblogaidd iawn dros y penwythnos gyda’r gwylanod 
drygionus, talent Treemendous ar stiltiau a gosodiad morfil ymgolli 18 metr o hyd, wedi'i wneud yn 
gyfan gwbl o blastigau cefnfor wedi'u hailgylchu, gan archwilio cadwraeth forol.  Darganfu plant dan 
5 oed fyd synhwyraidd planhigion a natur yn y Feithrinfa.  Yn ‘Nhŷ Poeth’ Dandelion, mwynhaodd 
meddyliau brwdfrydig sgyrsiau ysbrydoledig gan rai o feddylwyr mwyaf blaenllaw'r DU ym maes 
systemau bwyd ac amgylcheddaeth.  Roedd cyfres o 'Siediau Potio' Dandelion ar draws y parc yn 
cynnwys artistiaid, perfformwyr a sefydliadau cymunedol. 

Brynhawn Sul  cafodd dros 8,000 o blanhigion eu rhoi am ddim i 4,000 o bobl gan Dandelion, pan 

roddwyd llwyth o blanhigion am ddim i ysbrydoli'r cyhoedd i dyfu gartref, tra bod  gosodiad celf 5 
metr o daldra sy’n canu wedi'i wneud o flodau a phlanhigion o'r enw y Dandelion Singer yn diddanu’r 
tyfwyr â chaneuon cynaeafu.  

Daeth yr ŵyl i ben drwy gynnal Pryd o Ddiolch arbennig, ar fwrdd hir, wedi'i baratoi gan 
gogyddion proffesiynol, yn dathlu arwyr tawel y ddwy flynedd ddiwethaf, a enwebwyd gan aelodau 
o'u cymuned.   

Curadwyd lein-yp cerddoriaeth Gŵyl Dandelion gan Gyfarwyddwr Artistig gŵyl Celtic Connections 
enwog Glasgow, y cerddor, cyfansoddwr a chynhyrchydd o'r Alban, Donald Shaw.  
 
Dywedodd Cyfarwyddwr Cerdd Dandelion, Donald Shaw: "Mae wedi bod yn benwythnos anhygoel 
mewn sawl ffordd. Gyda gwyliau, i mi, y peth mwyaf arbennig bob amser yw'r adegau cerddorol 
unigryw sy'n cysylltu artist a chynulleidfaoedd – fel caneuon Sufi sy’n codi’r galon gan Orchestral 
Qawalli (gyda chefnogaeth pedwarawd llinynnol Alice Allen), y cydweithio rhwng arloeswyr ymasiad 
traddodiadol Rura a Band Pibau Ieuenctid Cenedlaethol yr Alban, parc llawn yn canu gyda Newton 
Faulkner, a'r band anhygoel o Mali Les Amazones D'Afrique y gwnaeth eu sain a'u caneuon am 
rymuso, y cyfan yn erbyn cefndir y Pafiliwn o Olau Parhaus, anfon miloedd adref yn gwenu a’u cariad 
at eu cerddoriaeth wedi tyfu." 
 
Cafodd y sgyrsiau, y perfformiadau a'r gweithgaredd rhyngweithiol eu rhaglennu gan Gynhyrchydd 
Gweithredol Dandelion, Jenny Niven, meddai: "Mae'r parc wedi bod yn bleser llwyr i fod ynddo dros 
y penwythnos. Rydym wedi bod wrth ein boddau â’r  awyrgylch, ac mae pobl wedi ymgysylltu mor 
gadarnhaol, mae hi wedi bod yn wych. O'r llu o blant a ddaeth ddydd Gwener ac a ddawnsiodd yn y 
glaw i Oi Musica, i'r miloedd o dyfwyr newydd a gasglodd eu balm lemwn a'u cennin syfi yn yr 
heulwen yn y digwyddiad planhigion am ddim, mae wedi bod yn hwb enfawr i’r galon gallu creu 
cymuned gŵyl yn Kelvingrove dros y penwythnos.' 
 
"Cafodd y neges i 'hau, tyfu a rhannu' - boed hynny'n gerddoriaeth, syniadau neu blanhigion - ei 
chroesawu'n llawn yng ngŵyl Dandelion ac rydym wrth ein boddau bod dros 44,000 o bobl wedi dod i 
wneud hynny. Mae'n amlwg iawn bod pobl yn barod i ddod at ei gilydd eto a bod bwyd, cerddoriaeth 
a chymuned bob amser yn achos dathlu; gobeithiwn y bydd digwyddiadau'r penwythnos yn helpu i 
ddangos y gall pawb ddechrau tyfu a bod yn greadigol ac edrychwn ymlaen at weld pobl drwy gydol 
yr haf mewn digwyddiadau Dandelion ledled yr Alban." 

Cynhelir yr Ŵyl Dandelion nesaf yn Inverness ym Mharc Cyfarfod y Gogledd, dydd Gwener 2- dydd 
Sul 4 Medi a chaiff y lein-yp ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn yr haf.  Mae Gŵyl Dandelion yn rhad ac 
am ddim i ddod iddi a hynny heb docyn. I gael rhagor o wybodaeth am yr ŵyl neu'r rhaglen 
Dandelion lawn, ewch i dandelion.scot. 

https://dandelion.scot/
https://dandelion.scot/
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DIWEDD – 
 
NODIADAU I OLYGYDDION 
Delweddau ar gael yma i'w lawrlwytho: https://bit.ly/DandelionFestivalKelvingrove 
 
Rhestr chwarae Dandelion Spotify ar gael yma: 
https://open.spotify.com/playlist/1FKdlHB6U2lGjQwvDIOIhz?si=c642994203f64acb 
 
GŴYL DANDELION – PARC CYFARFOD Y GOGLEDD, GLASGOW 
Dydd Gwener 2-4 Medi 

  
CYSYLLTIADAU Â'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 
    
YNGLŶN Â DANDELION: 
• Mae Dandelion yn rhaglen greadigol uchelgeisiol sy'n cael ei chynnal rhwng mis Ebrill a mis Medi 
2022 ledled yr Alban, gan ddangos pŵer gweithredu ar y cyd mewn menter fawr 'tyfu 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 arwain at gannoedd o wyliau cynaeafu 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, Coleg Gwledig yr Alban (SRUC); Neil Butler, Wrap The World; Fiona Dalgetty, 
Fèis Rois; Angus Farquhar, Celfyddydau Aproxima; James Johnson, getMade Design; Pàdruig 
Morrison, cerddor, a chrofftwr; Tanveer Parnez, BEMIS Yr Alban; Donald Shaw, Celtic Connections; 
Nicola Strachan, James Hutton Institute; Caroline Thompson, Arbenigwr Cynhwysiant a Gwerthuso.  
  
• Wedi'i gomisiynu gan EventScotland a'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, Dandelion yw cyfraniad 
yr Alban i 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 mewn 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 Ynysoedd Heledd 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.  

https://bit.ly/DandelionFestivalKelvingrove
https://open.spotify.com/playlist/1FKdlHB6U2lGjQwvDIOIhz?si=c642994203f64acb
mailto:dandelion@mucklemedia.co.uk
http://www.dandelion.scot/
https://www.instagram.com/dandelionscot
https://www.instagram.com/dandelionscot
https://www.facebook.com/Dandelion-Scot
https://twitter.com/DandelionScot
http://www.unboxed2022.uk/
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Ymhlith y prosiectau eraill a gyflwynwyd yn yr Alban yn ogystal â Dandelion mae About Us (a 
agorodd UNBOXED yn Paisley ar 1 Mawrth), Dreamachine (Caeredin), Green Space dark Skies (Parc 
Cenedlaethol y Cairngorms) a StoryTrails (Dundee a Dumfries). I gael rhagor o wybodaeth am 
UNBOXED a'r 10 prosiect, ewch i www.UNBOXED2022.uk 
  
YNGLŶN Â DIGWYDDIAD YR ALBAN 
• 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 ariannu a'i 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 cynaliadwy i'r Alban. 
  
• Mae EventScotland wedi comisiynu Dandelion ar ran Llywodraeth yr Alban. 
  
• I gael rhagor o wybodaeth am VisitScotland, gweler www.visitscotland.org neu am wybodaeth i 
ddefnyddwyr am yr Alban fel cyrchfan i ymwelwyr gweler www.visitscotland.com.   
  

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu gan:  

 
  
 
Ynglŷn â Celtic Connections 
•  Dechreuodd Celtic Connections ym 1994, pan gynigiodd 66 o ddigwyddiadau mewn un lleoliad. Ers 
hynny, mae wedi tyfu'n fwy anturus, arbrofol ac amrywiol bob blwyddyn ac mae bellach yn cynnig 
cannoedd o ddigwyddiadau mewn lleoliadau ar draws Glasgow. www.celticconnections.com 

 
Ynglŷn â Glasgow Life 
• Mae Glasgow Life yn elusen sy'n gweithio er budd pobl Glasgow. Credwn fod pawb yn haeddu 
bywyd gwych yn Glasgow ac rydym yn dod o hyd i ffyrdd arloesol o wneud i hyn ddigwydd ar draws 
cymunedau amrywiol y ddinas. 
 
• Mae ein rhaglenni, ein profiadau a'n digwyddiadau yn amrywio o weithgareddau cymunedol ar 
lawr gwlad i ddigwyddiadau diwylliannol, artistig a chwaraeon ar raddfa fawr sy'n cyflwyno Glasgow 
ar lwyfan rhyngwladol. 
 
• Mae ein gwaith wedi'i gynllunio i hyrwyddo cynhwysiant, hapusrwydd ac iechyd, yn ogystal â 
chefnogi economi ymwelwyr y ddinas, er mwyn gwella lles meddyliol, corfforol ac economaidd 
Glasgow 
• I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith, gweler www.glasgowlife.org.uk 
 
Partneriaid Cerdd Dandelion: 
 
 

https://unboxed2022.uk/explore#about-us
https://unboxed2022.uk/dreamachine%20/t%20_blank
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/storytrails
http://www.unboxed2022.uk/
http://www.eventscotland.org/%20/t%20_blank
http://www.twitter.com/eventscotnews%20/t%20_blank
http://www.twitter.com/eventscotnews%20/t%20_blank
http://www.visitscotland.org/%20/t%20_blank
http://www.visitscotland.com/%20/t%20_blank
http://www.celticconnections.com/
http://www.glasgowlife.org.uk/
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