
   

 

 

 

DATGANIAD I'R WASG  

Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022 

 

GALWAD: STORI O'N DYFODOL 

DRAMA FYW ARLOESOL - WEDI'I CHREU, EI FFILMIO A'I 

GOSOD YNG NGHYMRU - I’W DARLLEDU AR SKY ARTS  
 

26 Medi - 2 Hydref 2022 

YN FYW - AR-LEIN - AR Y TELEDU 

 

 
Aisha-May Hunte ac Alexandria Riley yn GALWAD. Ffotograffiaeth: Warren Orchard a Mo Hassan. 

Cyfeiriad Celf: Peter & Paul 

 

Mae rhagor o luniau cyhoeddusrwydd ar gael yma 

 

Cyhoeddir heddiw mai Sky Arts yw’r partner darlledu i gyflwyno GALWAD: STORI O'N 

DYFODOL, stori ddynol o'r Gymru gyfoes sy'n cynnig cipolwg i'r dyfodol ac yn gofyn beth 

fyddai'n digwydd pe bai'r dyfodol yn ceisio cysylltu â ni.  

https://www.dropbox.com/sh/rxq6dxgngc3nsk0/AAD1FNAhri5Mi6jf9O9IggO_a?dl=0


  

 

Bydd y stori’n datblygu mewn amser go iawn ar lwyfannau digidol a darlledu, gan gyfuno 

perfformiadau byw a drama deledu, i ffurfio math newydd o ddigwyddiad diwylliannol, rhwng 26 

Medi a 2 Hydref 2022.  

 

Mae GALWAD, sydd wedi’i gomisiynu gan Gymru Greadigol fel rhan o UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y Deyrnas Unedig, yn dod â thîm o 200 o ddoniau creadigol mwyaf beiddgar 

Cymru ynghyd i adrodd stori drwy ffrydio byw a darlledu byw o Abertawe, Merthyr Tudful a 

Blaenau Ffestiniog.  

 

Ymhlith y doniau actio sy’n cael eu cyhoeddi ar gyfer GALWAD heddiw mae Alexandria Riley, 

Matthew Aubrey, Nitin Ganatra a Rhodri Meilir. 

 

O 26 Medi ymlaen, gall cynulleidfaoedd ddilyn y stori ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar y teledu 

wrth iddi symud rhwng Cymru heddiw a Chymru ddeng mlynedd ar hugain i’r dyfodol, drwy 

diwnio i mewn i S4C a drwy Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a TikTok.  

 

Daw’r stori i ben gyda darllediad pedair awr o hyd ar Sky Arts yn cynnig cyfle i ddal i fyny ar 

ddigwyddiadau’r wythnos yn Abertawe, Merthyr Tudful a Blaenau Ffestiniog cyn y diweddglo fydd 

yn cael ei ddarlledu’n fyw o Flaenau Ffestiniog a drama awr o hyd wedi’i gosod yn y dyfodol. 

 

Dechreuodd GALWAD gyda phroses ‘creu bydoedd’ o dan arweiniad Alex McDowell (Minority 

Report) gyda 120 o bobl o bob rhan o Gymru. Mae wedi’i ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n rhoi dyfodol pobl ifanc wrth wraidd penderfyniadau 

polisi, ac mae’n gwahodd cynulleidfaoedd i archwilio sawl cyfyng-gyngor moesol a phosibiliadau’r 

dyfodol yn sgil cynnydd o 1.8 gradd mewn tymereddau byd-eang a newid cymdeithasol eang. 

 

Cywaith mawr Cymru gyfan ar draws y sectorau ffilm, digidol, theatr a chynaliadwyedd yw 

GALWAD, sy’n cael ei arwain gan National Theatre Wales gyda Frân Wen; Canolfan y 

Dechnoleg Amgen; Celfyddydau Anabledd Cymru; Clwstwr; Ffilm Cymru a Sugar Creative a 

chwmni cynhyrchu teledu Mad as Birds.  

 

Mae tîm creadigol GALWAD wedi cael cyngor gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen - arbenigwyr 

mewn newid hinsawdd a mudo, Celfyddydau Anabledd Cymru, Deaf Talent Collective a sawl 

partner arall yng Nghymru ar greu byd y dyfodol. 

 

Mae Cyfarwyddwr Creadigol GALWAD, Claire Doherty, yn arwain tîm o ddoniau sefydledig a 

doniau newydd yng Nghymru, gan gynnwys yr awdur Owen Sheers gyda thîm ysgrifennu o 16; y 

cyfarwyddwr theatr Gethin Evans; y coreograffydd Anthony Matsena; yr awdur a’r dramodydd 

Kaite O’Reilly; y cyfansoddwr Dyfan Jones gyda'r cerddorion Lemfreck, Dunja Botic a Greta Isaac; 

a'r artist Marc Rees yn gweithio gyda'r dylunydd Edith Morris. 

 

Meddai Claire Doherty, Cyfarwyddwr Creadigol GALWAD:  



  

 

“Nawr yn fwy nag erioed mae angen straeon newydd ac annisgwyl am y dyfodol. Mae GALWAD 

yn cynrychioli’r genhedlaeth nesaf o straeon a storïwyr o Gymru. Mae’n weithred o gyd-

ddychmygu creadigol sy’n adeiladu ar hanes cyfoethog Cymru o berfformio safle-benodol ac yn 

dod â hynny’n bendant iawn i mewn i’r oes ddigidol a ffrydio. Yn gymaint â bod yn stori sy’n 

dangos sut y bydden ni’n ymateb petaen ni’n cael cipolwg ar ein dyfodol, mae GALWAD yn 

ddychmygiad byw o fywyd yn 2052.” 

 

Mae’r ddrama deledu GALWAD, a gynhyrchir gan y cwmni cynhyrchu o Gymru Mad as Birds, yn 

cael ei darlledu ddydd Sul 2 Hydref ar Sky Arts. Mae'r cast yn cynnwys Alexandria Riley ac Aisha-

May Hunte sydd ill dwy yn chwarae rhan y cymeriad canolog, Efa. Mae Alexandria yn fwyaf 

adnabyddus am ei rhannau yn The Pembrokeshire Murders, The End of the F**king World ac In 

My Skin. Mae Aisha-May Hunte wedi ymddangos yn His Dark Materials, Enid a Lucy a The Left 

Behind.  

 

Yn ymuno â nhw bydd Matthew Aubrey (Birdsong, War Horse a Black Mirror) a Nitin Ganatra 

(EastEnders, Charlie and the Chocolate Factory). Ymhlith aelodau eraill cast 2052 mae Andria 

Doherty (It's a Sin), Nadeem Islam, Rhoda Montemayor, Jenna Preece a Boo Golding. 

 

Mae’r cast ifanc, sy’n ymuno ag Aisha-May Hunte ar gyfer GALWAD YN FYW drwy gydol yr 

wythnos o 26 Medi ymlaen, yn cynnwys Ciaran O’Breen, Ifan Coyle, Gabin Kongolo, Meg Lewis a 

Londiwe Mthembu. Bydd Rhodri Meilir (In My Skin a Craith/Hidden) yn cymryd rhan allweddol 

yn y darllediad byw o Flaenau Ffestiniog ddydd Sul 2 Hydref. 

 

Meddai Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon:  

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddathliad cyffrous o greadigrwydd, yn seiliedig ar gyd-greu, ac yn 

cynnwys cymunedau amrywiol o bob rhan o Gymru.   

  

“Mae gwaith GALWAD yn hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’n doniau 

creadigol a bydd yn arddangos Cymru ar lwyfan rhyngwladol. Rydyn ni’n gweld sut mae’n 

buddsoddi yn y sectorau creadigol a thechnolegol, yn creu cyfleoedd ar gyfer doniau sydd heb 

gynrychiolaeth ddigonol ac yn cefnogi’r diwydiannau creadigol wrth i ni ddod allan o’r pandemig 

gyda buddsoddiad a chyfleoedd gwaith. Rwy’n falch iawn bod GALWAD, a fydd yn cael ei 

ddarlledu ar Sky Arts, yn cynnwys doniau o Gymru ac yn cael ei gynhyrchu gan gwmnïau teledu 

o Gymru. Edrychwn ymlaen at gael gweld y canlyniad terfynol ym mis Medi.” 

 

Mae GALWAD yn un o ddeg digwyddiad mawr sy’n torri tir newydd sy’n ffurfio UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y Deyrnas Unedig, dathliad o greadigrwydd ledled gwledydd Prydain sy'n dod â 

gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg at ei gilydd tan ddiwedd mis 

Hydref.  

 

Meddai Martin Green, Prif Swyddog Creadigol, UNBOXED: Creadigrwydd yn y Deyrnas Unedig:  



  

 

“Mae GALWAD yn gymysgedd gwefreiddiol o ddychymyg di-ben-draw, syniadau a thechnoleg 

sy’n dod at ei gilydd mewn gwaith byw a darlledu rhyfeddol o adrodd straeon i bobl Cymru a’r tu 

hwnt ei fwynhau. Ac, fel prosiectau eraill UNBOXED, mae wedi dod â chyfleoedd i bobl ifanc yng 

Nghymru ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i greu gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.” 

 

Mae amrywiaeth o brofiadau byw yn rhan annatod o'r dyfeisio a'r perfformio fydd yn cael ei 

gyflwyno yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn Iaith Arwyddion Prydain.  

 

Cofrestrwch i gael hysbysiadau o gynnwys byw yn ystod yr wythnos: 

https://mailchi.mp/collective/galwad   

 

https://www.galwad.cymru 

@galwad22 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag: 

Elin Rees elinrees@collective.cymru / 07917 308329 neu  

Zosia Gamgee zosiagamgee@collective.cymru   

 

I gael gwybodaeth am UNBOXED, cysylltwch â Jeanette Ward 

Jeanette.ward@unboxed2022.uk / 07729 930 812  

 

Nodiadau i olygyddion 

 

Bywgraffiadau i'r Cast a'r Tîm Creadigol ar gael ar gais. 

 

I weld tîm llawn GALWAD, ewch i www.galwad.cymru/tîm 

 

Cynhyrchir GALWAD gan Casgliad Cymru, partneriaeth Cymru gyfan o dan arweiniad National 

Theatre Wales gan gynnwys Canolfan y Dechnoleg Amgen, Clwstwr, Celfyddydau Anabledd 

Cymru, Ffilm Cymru, Frân Wen a Sugar Creative. Mae’r partneriaid cymunedol ar hyn o bryd yn 

cynnwys Cell B, Citizens Cymru, Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) ac 

Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful a chwmni creadigol o awduron, artistiaid, 

perfformwyr, dylunwyr, gwneuthurwyr ffilm, a cherddorion. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 

www.galwad.cymru 

 

Mae'r tîm y tu ôl i GALWAD yn dod ag ystod anhygoel o ddoniau ynghyd. O dan arweiniad y 

Cyfarwyddwr Creadigol Claire Doherty, mae’r tîm yn cynnwys y Prif Goreograffydd Anthony 

Matsena a’r Coreograffydd Byddar Louise Stern; tîm ysgrifennu o 16 yn cynnwys Owen Sheers, 

Kaite O’Reilly, Emily Burnett, Jamie Jones, Hanna Jarman, Marvin Thompson, Darragh Mortell a 

Ciaran Fitzgerald; y Cyfarwyddwr BYW Gethin Evans a’r Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth, Bani 

Mendy; y cyfarwyddwr drama deledu Eric Styles a’r Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth Tom Hines; y 

https://mailchi.mp/collective/galwad
https://www.galwad.cymru/
http://www.galwad.cymru/


  

 

Cyfarwyddwr Sain a Cherddoriaeth, Dyfan Jones a'r cerddorion Lemfreck, Dunja Botic a Greta 

Isaac; a'r Prif Artist Marc Rees yn gweithio gydag Edith Morris ac Elanor Higgins.  

 

Mae'r cast yn cynnwys Aisha-May Hunte ac Alexandria Riley sy'n chwarae rhan y prif gymeriad 

Efa yn 2022 ac yn 2052 yn y drefn honno. Yn ymuno â nhw bydd Matthew Aubrey, Andria 

Doherty, Nitin Ganatra, Boo Golding, Nadeem Islam, Rhodri Meilir, Rhoda Montemayor, a Jenna 

Preece gyda chast pellach i'w gyhoeddi. 

 

Mae Cymru Greadigol yn un o asiantaethau mewnol Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi datblygiad 

y diwydiant creadigol sy'n tyfu'n gyflym yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu a 

hyrwyddo twf ar draws y sectorau Sgrin, Digidol, Cerddoriaeth a Chyhoeddi, gan leoli Cymru fel 

un o'r lleoedd gorau yn y byd i fusnesau creadigol ffynnu. 

 

Mae ein sefydliad yn buddsoddi'n barhaus mewn datblygu seilwaith a busnesau creadigol, tra'n 

adeiladu ar lwyddiant parhaus, gan nodi cyfleoedd a hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb ar 

draws y diwydiant.  

 

Rydym yn angerddol am gefnogi talent cynhenid a denu prosiectau creadigol rhyngwladol i 

Gymru.  Wrth wneud hynny, rydym yn cryfhau'r diwydiant yn y tymor hir ac yn creu cyfleoedd 

cyffrous i genedlaethau'r dyfodol. Dilynwch â ni @CymruGreadigol ac ewch i 

www.cymrugreadigol.cymru. 

  

Dathliad o greadigrwydd yw UNBOXED: Creadigrwydd yn y Deyrnas Unedig sy’n cael ei gynnal 

ledled gwledydd Prydain yn 2022, gyda’r nod o gyrraedd miliynau a dod â phobl ynghyd. Mae’n 

cynnwys digwyddiadau ar raddfa fawr am ddim, gosodweithiau a phrofiadau digidol sydd ar gael 

yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol gwledydd Prydain o gydweithio creadigol. Mae 

UNBOXED wedi’i gynhyrchu gan rai o’r meddyliau disgleiriaf ym myd gwyddoniaeth, technoleg, 

peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, ac mae’n cynnwys deg prosiect creadigol aml-safle a 

digidol mawr sy’n rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol.  

  

Bydd digwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 2022 – o 

Ynysoedd Heledd i Luton ac o Omagh i Abertawe, ac ar draws y cyfryngau traddodiadol ac ar-

lein. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y Deyrnas Unedig yn cael ei ariannu a’i gefnogi gan 

bedair llywodraeth gwledydd Prydain ac yn cael ei gomisiynu a’i ddarparu mewn partneriaeth â 

Chymru Greadigol, Cyngor Dinas Belffast ac EventScotland. 

  

Mae digwyddiadau UNBOXED yng Nghymru yn cynnwys: Dreamachine (Caerdydd 12 Mai – 18 

Mehefin), Green Space Dark Skies (ledled Cymru, o fis Mai tan fis Medi 2022), StoryTrails (10-11 

Awst yn Abertawe, 13-14 Awst yng Nghasnewydd) ac, wedi’i gomisiynu gan Gymru Greadigol, 

GALWAD: Stori o’n dyfodol (Blaenau Ffestiniog, Abertawe a Merthyr Tudful, 26 Medi-2 Hydref). 

  

http://www.cymrugreadigol.cymru/
https://unboxed2022.uk/dreamachine
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/storytrails
https://unboxed2022.uk/galwad


  

 

Sky Arts 

 

Mae Sky Arts yn bodoli i ddod â mwy o gelfyddydau i fwy o bobl ledled gwledydd Prydain. Yn 

2020, gyda’r diwydiannau creadigol o dan fygythiad difrifol, fe wnaethon ni agor ein drysau i 

wneud y sianel yn rhad ac am ddim i bawb ei gwylio. Rydyn ni wedi dwysáu ein cenhadaeth i 

gynyddu mynediad at y celfyddydau ac rydyn ni’n ymrwymedig i gynnwys pawb wrth i’r 

diwydiant adfer. Y gwir yw bod angen y celfyddydau arnon ni nawr yn fwy nag erioed, ac mae 

Sky Arts yn dod â nhw'n syth i'ch ystafell fyw.    

 

Mae ganddon ni rywbeth at ddant pawb, ac rydyn ni’n hyrwyddo doniau creadigol drwy 

arddangos y gorau o fyd cerddoriaeth, theatr, dawns, llenyddiaeth, opera a chelf weledol. O 

Glyndebourne i Grime, o Cézanne i’r Style Council, beth bynnag eich diddordebau bydd ganddon 

ni rywbeth i chi. Mae miliynau o wylwyr yn mwynhau cyfresi poblogaidd fel Portrait Artist of 

the Year, Urban Myths a’r clasur diwylliannol The South Bank Show, ond fe allai ein rhaglenni 

newydd fynd â chi i unrhyw le o dŷ Harold Pinter gyda Danny Dyer i daith o gwmpas yr Alban 

gyda Samuel Johnson.     

 

Mae cydweithredu wrth wraidd yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Sky Arts yw prif noddwr National 

Theatre Live yng ngwledydd Prydain ac rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid diwylliannol o 

bob math gan gynnwys Opera Cenedlaethol Lloegr, Academi Ryngwladol y Celfyddydau, Tate, 

Creative UK a Coventry City of Culture i enwi dim ond rhai.    

 

Gallwch wylio Sky Arts am ddim ar Freeview sianel 11 a Freesat sianel 147.  Os oes gennych 

danysgrifiad adloniant Sky neu Now TV, gallwch chi hefyd wylio dros 2,000 awr o raglenni 

ecsgliwsif ar alw.   

 


