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BEICIAU DANDELION AR LED YN YR ALBAN  
Mae Taith Beiciau Dandelion Cubes yn dechrau, gan deithio ledled yr Alban yn 

annog pobl i Hau, Tyfu a Rhannu 

 

Embargo dydd Mercher 3 Awst 00:01. 

Heddiw, dydd Mawrth 2 Awst, mae ciwbiau Dandelion yn mynd ar daith, gan ddechrau ar ben  

bryn Calton eiconig Caeredin. Bydd beiciau cargo arbennig, sy’n cynnwys ‘ciwbiau tyfu’ 

unigryw Dandelion o’r enw ‘Cubes of Perpetual Light’, yn teithio o amgylch yr Alban ym menter 

ddiweddaraf Dandelion i ddod â cherddoriaeth, natur, celf, gwyddoniaeth, tyfu bwyd 

cymunedol a mwy, at gymaint o bobl â phosibl. 

 

Mae Taith Beiciau Cubes yn rhan o Dandelion, rhaglen greadigol fawr sy’n dangos pŵer 

gweithredu ar y cyd drwy fenter uchelgeisiol ‘tyfu’ch bwyd eich hun’ sy’n ceisio cyrraedd 

cannoedd o filoedd o bobl ledled yr Alban ac ymhellach i ffwrdd yr haf hwn. Mae’r rhaglen 

greadigol wedi bod yn dilyn arc y tymor tyfu, yn ymestyn o fis Ebrill i fis Medi 2022, gan ddwyn 

ynghyd cerddoriaeth a chelf â gwyddoniaeth a thechnoleg i ysbrydoli pobl i ‘Hau, Tyfu a 

Rhannu’, bwyd, syniadau a straeon. Wedi’i gomisiynu gan EventScotland a’i ariannu gan 

Lywodraeth yr Alban, Dandelion yw cyfraniad yr Alban at UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU.   

  

Bydd fflyd deithiol o feiciau cargo sy’n arddangos ciwbiau tyfu Dandelion – ffermydd fertigol 

bach – yn teithio’r Ucheldiroedd a’r Iseldiroedd drwy gydol mis Awst. Bydd pedwar beic wedi’u 

gwneud yn bwrpasol, ac wedi’u cynorthwyo gan drydan – bob un yn cario ciwb – yn ymweld 

â deg tref a dinas, gan aros ar feysydd chwarae ysgolion, mannau gwyrdd, canol trefi, a Gerddi 

Annisgwyl Dandelion, ymysg lleoliadau eraill. Bydd y tîm beiciau hefyd yn rhoi hadau am ddim 

i annog pobl i dyfu eu bwyd eu hunain. Wrth i ni ddod i’r afael ag effeithiau newid hinsawdd, 

ni fu’r angen i deithio’n gynaliadwy erioed yn bwysicach, ac mae’r beiciau cargo’n dangos un 

ffordd o’r hyn sy’n bosib. Mae’r beiciau hefyd yn rhoi teithio llesol wrth wraidd y daith drwy 

feicio ar hyd a lled y wlad, wrth i’r Alban baratoi i gynnal Pencampwriaethau UCI Beicio’r Byd, 

yn 2023. 

 

Mae’r ciwbiau 1m x 1m wedi’u cynllunio i feithrin tyfu planhigion ar garlam ac maent wedi’u 

datblygu i dyfu cannoedd o eginblanhigion o dan olau LED, gan gyfuno crefft ddylunio, 

arbenigedd garddwriaethol traddodiadol ac arloesedd technolegol. Bydd tîm Dandelion hefyd 

yn rhoi pecynnau hadau am ddim ac yn rhannu eu harbenigedd, fel bod pawb yn gallu tyfu eu 

perlysiau eu hunain gartref a hefyd darganfod mwy am ddathliadau Cynhaeaf Dandelion ym 

mis Medi.  

 

Ar bob safle, bydd y ciwbiau yn chwarae cerddoriaeth newydd wedi’i chomisiynu’n arbennig 

ar gyfer Dandelion gan artistiaid o’r Alban ac artistiaid rhyngwladol, wedi’u hysbrydoli gan y 

byd natur a dim ond ar y safleoedd y mae modd eu clywed, gan gynnwys Vendanth Bharadwaj, 

https://dandelion.scot/
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Arooj Aftab a Maeve Gilchrist, Fergus McCreadie a gafodd ei enwebu ar gyfer gwobr Mercury 

2022, Ravi Bandhu, Trio Da Kali, ac amiina a Kathleen MacInnes. Gan gynnwys goleuadau 

rhaglenadwy ymgolli wedi’u hintegreiddio â systemau seinyddion wedi’u cynllunio i arddangos 

y gerddoriaeth newydd ar ei gorau yn chwarae o’r ciwbiau. Mae pob darn o gerddoriaeth 

newydd wedi’i gomisiynu gan Dandelion gyda chymorth ychwanegol ar gyfer gwaith 

rhyngwladol gan British Council Scotland. 

 

Dywedodd Neil Butler, Cyfarwyddwr Gwyliau a Digwyddiadau Dandelion: ‘Allwn ni ddim 

aros i’r Daith Beiciau Cubes ddechrau. Mae’n ffordd wych o rannu neges Dandelion a 

chyrraedd pobl mewn lleoliadau ledled yr Alban. Bydd y beiciau’n teithio ledled y wlad felly 

byddem ni wrth ein boddau’n gweld pobl yn dod draw i weld peth o’r hud, cael hadau i dyfu’ch 

bwyd eich hun gartref a chlywed mwy am ein dathliadau Cynhaeaf sydd ar y ffordd.’  

Dywedodd Paul Bush OBE, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Visit Scotland: "Mae’r rhaglen 

Dandelion yn creu amrywiaeth anhygoel o ddigwyddiadau ledled yr Alban yr haf hwn, gyda 

phob un yn darganfod eiliadau unigryw i gysylltu â phobl ledled y wlad drwy’r broses o dyfu. 

Mae Taith Beiciau Cubes yn enghraifft ddeniadol arall o hyn, gan fynd â Dandelion yn syth i 

ganol lleoliadau ledled yr Alban i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd eu mwynhau. Mae hefyd 

yn wych gweld digwyddiadau fel hyn yn ymgorffori teithio llesol fel rhan o’u rhaglen, ac mae’n 

arbennig o gyffrous gweld beicio wrth wraidd y daith hon wrth i’r Alban baratoi i ddathlu beicio 

ar lwyfan y byd ymhen blwyddyn, gan gynnal Pencampwriaethau UCI Beicio’r Byd 2023". 

Cosmo Blake, Rheolwr Ymgysylltu Rhwydwaith Sustrans Scotland "Rydym ni wrth ein 

bodd yn cefnogi Dandelion drwy gyflenwi pedwar beic cargo ar gyfer Taith Beiciau Cubes fis 

Awst eleni. Trwy ddefnyddio’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, y rhwydwaith o lwybrau  

ledled y DU wedi’u harwyddo ar gyfer cerdded, defnyddio olwynion a beicio, bydd y daith yn 

gallu cyrraedd cymunedau mewn ffordd gynaliadwy. Gydag effeithiau bythol bresennol newid 

hinsawdd, mae pwysigrwydd cynaliadwyedd bwyd a thrafnidiaeth yn dod yn fwyfwy 

perthnasol. Mae dod â theithio llesol, tyfu, a’r celfyddydau ynghyd yn ffordd wych o ddangos 

ehangder enfawr posibiliadau beicio ar gyfer trafnidiaeth yn ogystal ag ar gyfer hamdden." 

Bydd y Beiciau Cubes yn pasio trwy’r lleoedd isod: 

 

Caeredin, Dydd Mawrth 2 Awst 

1pm, Gerddi Botaneg Caeredin 

4pm, Gardd Annisgwyl, Fferm Lauriston 

 

Hawick, Dydd Mercher 3 Awst  

4pm, Amgueddfa Hawick, Gerddi Wilton Lodge 

 

Stranraer, Dydd Gwener 5 Awst 

1pm, Gardd Annisgwyl, Harbour Street 

 

Greenock, Dydd Sadwrn 6 Awst  
10.30am, Parc Battery ac ar hyd y esblanâd  
11.30am, Canolfan Celfyddydau Beacon  
2pm, The Drying Green, Inverkip Road 

 

Glasgow, Dydd Sul 7 Awst 
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10.00am, Croes Govan  

12pm, Canolfan Wyddoniaeth Glasgow 

 

Forres, Dydd Mawrth 23 Awst 

1pm, Sgwâr y Farchnad 

7pm, Parc Grant 

 

Inverness, Dydd Mercher 24 Awst 

5.30pm, Canol y Ddinas 

 

Alness, Dydd Iau 25 Awst  
Taith ysgolion yn unig 
 

Wick, Dydd Gwener 26 Awst 

11am, Taith o amgylch yr harbwr 

1pm, Sgwâr y Farchnad 

 

Thurso, Dydd Sadwrn 27 Awst 

1pm, Canol y Dref 

7.30pm , Gardd Annisgwyl  

 

Bydd rhagor o leoliadau eraill yn cael eu cyhoeddi drwy gydol mis Awst.  

  

I ddysgu mwy a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau, ewch i: www.dandelion.scot 

Mae Dandelion wedi’i gomisiynu gan EventScotland, wedi’i ariannu gan Lywodraeth yr Alban 

ac yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU. Comisiynwyd y beiciau ar gyfer Dandelion 

gan Sustrans. Bydd llwybr Taith Beiciau Cubes yn dilyn y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol lle 

bo’n bosibl. https://www.sustrans.org.uk/national-cycle-network/ 

DIWEDD -   

  

CYSYLLTIADAU CYFRYNGAU 

Dewch o hyd i’r holl luniau yma: https://bit.ly/DandelionCubesTour  

Mae’n rhaid cydnabod Andrew Cawley ar gyfer y delweddau. 

  

I gael rhagor o wybodaeth am Dandelion a lluniau 

cysylltwch â: dandelion@mucklemedia.co.uk / 0131 228 9713   

     

 

YNGLŶN Â DANDELION: 

Mae Dandelion yn rhaglen greadigol uchelgeisiol sy’n digwydd o fis Ebrill i fis Medi 2022 

ledled yr Alban, gan ddangos pŵer gweithredu ar y cyd mewn menter ‘tyfu’ch bwyd eich 

hun’. Nod y prosiect yw gwneud tyfu’ch bwyd eich hun mor hawdd a hygyrch â phosibl i bobl 

o bob oed gyda digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ledled yr Alban - o’r 

ynysoedd anghysbell i ganol dinasoedd - gan gynnwys gwyliau, cerddoriaeth, a gerddi, gan 

gyrraedd cynulleidfaoedd ledled y byd drwy ffilmiau ar-lein, a gweithgareddau digidol. Ym 

http://www.dandelion.scot/
https://bit.ly/DandelionCubesTour
mailto:dandelion@mucklemedia.co.uk
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mis Medi diweddglo’r gweithgareddau hyn fydd cannoedd o Ddigwyddiadau cynhaeaf ledled 

y wlad, gan ail-ddychmygu’r dathliad traddodiadol hwn ar gyfer yr 21ain ganrif. 

 

• Mae Dandelion wedi’i greu gan aelodau tîm sydd wedi’u lleoli ar hyd a lled 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, Aproxima Arts; 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 ac wedi’i ariannu gan 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 cael ei gynnal 

ledled y DU yn 2022, ac wedi’i gynllunio i gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae’n 

cynnwys digwyddiadau, gosodiadau ar raddfa fawr a phrofiadau digidol hygyrch yn fyd-eang  

am ddim yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithio creadigol. Wedi’i gynhyrchu 

gan rai o’r meddyliau mwyaf disglair ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y 

celfyddydau a mathemateg, mae UNBOXED yn cynnwys deg prif brosiect creadigol aml-

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

digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal rhwng 1 Mawrth a 30 Hydref 2022 – o 

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

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

llywodraeth y DU, a chaiff ei gomisiynu a’i ddarparu mewn partneriaeth â Chyngor Dinas 

Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland.  

 

Yn ogystal â Dandelion, mae prosiectau eraill wedi’u cyflwyno yn yr Alban yn cynnwys About 

Us (a agorodd UNBOXED yn Paisley ar 1 Mawrth), Dreamachine (Caeredin), Green Space 

Dark Skies (lleoliadau ar draws yr Alban), a StoryTrails (Dundee a Dumfries). I gael rhagor o 

wybodaeth am UNBOXED a’r 10 prosiect, ewch i www.UNBOXED2022.uk  

   

 

 

 

 

YNGLŶN AG EVENT SCOTLAND  

• 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 hybu’r economi drwy ddenu 

mwy o ymwelwyr. I gael rhagor o wybodaeth am EventScotland, ei rhaglenni ariannu a 

newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ewch i www.EventScotland.org. Dilynwch 

EventScotland ar Twitter @EventScotNews. 

   

http://www.dandelion.scot/
https://www.instagram.com/dandelionscot
https://www.facebook.com/Dandelion-Scot
https://twitter.com/DandelionScot
http://www.unboxed2022.uk/
https://unboxed2022.uk/explore#about-us
https://unboxed2022.uk/explore#about-us
https://unboxed2022.uk/dreamachine%20/t%20_blank%20%22%20/o%20%22https:/unboxed2022.uk/dreamachine%20/t%20_blank
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://polinations.com/
https://unboxed2022.uk/storytrails%22%20/o%20%22https:/unboxed2022.uk/storytrails
http://www.unboxed2022.uk/
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• Mae EventScotland yn dîm o fewn Cyfarwyddiaeth Digwyddiadau VisitScotland, y sefydliad 

twristiaeth cenedlaethol sy’n marchnata’r Alban fel cyrchfan twristiaeth ledled y byd, sy’n rhoi 

cefnogaeth i’r diwydiant twristiaeth ac sy’n 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 defnyddwyr am yr Alban fel cyrchfan i ymwelwyr ewch i www.visitscotland.com.    

 

Mae UNBOXED: creadigrwydd yn y DU wedi’i ariannu gan:   

 

    

http://www.visitscotland.org/%20/t%20_blank
http://www.visitscotland.com/%20/t%20_blank

