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Mae AHNE Castell Maiden Dorset yn cymryd rhan 

flaenllaw mewn ffilm fer newydd bwerus sy’n dathlu 

harddwch y rhanbarth - gan ei diogelu ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol  

Gall pobl leol gefnogi Green Space Dark Skies drwy 

gyflwyno eu storïau eu hunain am atgofion y dirwedd 

Mae ffilm newydd bwerus yn dathlu digwyddiad rhyfeddol a gafodd ei gynnal yng AHNE Nghastell Maiden, 

Dorset fis diwethaf. Daeth artistiaid a grwpiau cymunedol o’r holl ranbarth at ei gilydd ar 11 Mehefin, fel 

rhan o brosiect Green Space Dark Skies y DU gyfan, dan arweiniad Walk the Plank fel rhan o ŵyl UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y DU. 

 

Gyda’i gilydd, gwnaethon nhw archwilio tirwedd ryfeddol AHNE Dorset drwy fynd ar daith hudolus yn y nos. 

Ar draws tablo anhygoel o farddoniaeth a pherfformio, cerddoriaeth a dawns a chelf oleuadau effaith ysgafn 

fe wnaethon nhw greu rhywbeth gwirioneddol hynod. Cafodd y digwyddiad ei recordio ac mae nawr yn cael 

ei ryddhau fel ffilm sydd ar gael i'w wylio INSERT WEB LINK HERE. 

 

Mae Green Space Dark Skies wedi’i gynllunio i dynnu sylw at sut yr ydym ni’n diogelu dyfodol ein cefn gwlad 

a’n hawliau i gael mynediad iddo. Roedd digwyddiad Dorset yn un o gyfres a gafodd eu gwneud mewn 

lleoliadau gwledig ledled y DU. Ac mae dal cyfleoedd i bobl gymryd rhan drwy gyflwyno eu profiadau a’u 

hatgofion eu hunain o fod yn y dirwedd i arolwg gwyddoniaeth dinasyddion Green Space Dark Skies: 

https://greenspacedarkskies.uk/green-space-stories/.  

 

Mae egni’r ffilm fer yn dangos sut y daeth Green Space Dark Skies â grwpiau amrywiol at ei gilydd –  

goleuadau Geo effaith isel yn dangos y llawenydd a’r pleser ar wynebau cyfranogwyr. 

 

https://greenspacedarkskies.uk/green-space-stories/
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Roedd geiriau’r bardd a’r awdur Zakiya McKenzie yn ganolog i’r digwyddiad byw ac maen nhw’n rhoi naratif 

i'r  ffilm. Yn ei geiriau hi: "Mae’r lle hwn ar wasgar dros amser. Gan adrodd hanes y ddaear wedi’i bacio a’i 

rhwymo gan y rhai a roddodd straeon bytholwyrdd o fewn cyrraedd. Straeon wedi’u cadw’n ddiogel. Ar 

draws y rhagfuriau a’r twmpathau gyda harddwch oddi tanynt. Rydym ni’n cloddio am hen ddarnau ac yn eu 

hel at ei gilydd tan nos... 

 

Roedd cyfranogwyr yn y ffilm yn rhan o greu’r gwaith celf yn y dirwedd gan ddefnyddio symudiadau a 

goleuadau Geo wedi’u cynllunio’n arbennig gan beirianwyr graddedig yn Siemens. Cafodd y tîm creadigol ar 

gyfer y digwyddiad ei arwain gan gynhyrchwyr lleol Activate Performing Arts. Ymunodd y rapiwr Isaiah 

Dreads o Dorchester a’r coreograffydd Isathra Isramaniam â Zakiya McKenzie i ddyfeisio awyrgylch unigryw.  

 

Dywedodd Subathra Subramaniam: "Roedd gwylio 600 o bobl yn gwneud y Namaskar gyda’i gilydd yn 

anhygoel. Roedd y distawrwydd a’r canolbwyntio yn y gofod hwnnw yn hudolus. Nid dim ond ei wylio - ond 

bod yn rhan ohono. Roedd y cyfranogiad yn AHNE Dorset yn wirioneddol hardd, yr ymrwymiad yr oedd gan 

bobl i fod gyda’i gilydd a gwir fod yn rhan o rywbeth." 

 

"Fydda i byth yn anghofio’r egni a’r llawenydd a oedd yn bresennol o’r eiliad y gwnaeth pobl gyrraedd i’r 

eiliad y gwnaethon nhw adael. Gallech chi ei weld, ei glywed a’i deimlo. Roedd yn bleser ar y cyd. Roedd creu 

coreograffi i gymaint â hynny o bobl yn brofiad anhygoel ac arbennig iawn i mi." 

 

Mae Subathra yn hyderus y bydd gan y digwyddiad etifeddiaeth barhaol ar gyfer AHNE Dorset. 

Ychwanegodd: "Nid oedd llawer o bobl erioed wedi bod i’r safle hwnnw o’r blaen. Rwy’n gobeithio ei fod wedi 

rhoi syniad iddyn nhw o sut y gallai hi fod yn y mannau hynny - a gobeithio y byddan nhw’n ôl i’w fwynhau a 

bod yn yr awyr agored yn fwy yn y dyfodol. A’r peth pwysig i’w ddeall yw bod y profiadau celfyddydol 

cyfranogol mawr hyn yn digwydd ledled y wlad, maen nhw ar gael ac yn gynhwysol i bawb." 
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Dywedodd y rapiwr Isaiah Dreads: "Cefais gyfle i fod yn gyfarwyddwr cerddorol ar gyfer y prosiect hwn a 

gwnes i ddetholiad o draciau wedi’u gwneud o synau naturiol a gafodd eu recordio yn AHNE Dorset. Rwyf i 

wedi ysgrifennu caneuon di-rif yn yr un lleoliad a gafodd y digwyddiad ei gynnal ac roedd yn braf ei weld yn 

llawn o bobl yn cael amser da. Gall pethau sy’n dod â phobl at ei gilydd i werthfawrogi ein sir ond fod yn 

gadarnhaol. Fy uchafbwynt oedd gweld pawb yn dal eu goleuadau ac yn symud gyda’i gilydd, roeddwn i wrth 

fy modd yn gweld popeth yn dod yn fyw." 

 

Mae ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol nad ydyn nhw fel arfer yn manteisio ar yr awyr agored yn 

allweddol i Green Space Dark Skies. Ymhlith grwpiau cymunedol Dorset a gymerodd ran yn y digwyddiad a’r 

nodwedd yn y ffilm mae: Geidiau 13eg Weymouth, Allsort’d, Prifysgol y Celfyddydau Bournemouth, 

Big4Littlemoor, Cymuned Indiaidd Bournemouth Christchurch a Poole, plant sy’n derbyn gofal a’u teuluoedd 

maeth Bournemouth Christchurch a Poole, aelodau cymuned Chapelhay, Canolfan Islamaidd Dorchester, 

Dorset Blind, Grace the Space, Grŵp The Parks Foundation Parks in Mind, a People First Dorset. 

 

Dywedodd Emily a William, o People First Dorset: "Roedd y symudiad olaf yn cynnwys pob grŵp yn dod at ei 

gilydd i wneud deigryn. Roedd ein grŵp ni reit  yn y canol. Ar y diwedd, roeddem ni i gyd yn clapio i ddweud 

diolch. Roedd y ddau ohonom ni’n teimlo’n freintiedig i fod yno, yn enwedig gan nad oeddem ni erioed wedi 

gwneud unrhyw beth fel hyn o’r blaen, gyda chymaint o bobl yn rhan o rywbeth mwy ac yn dathlu natur 

gyda’n gilydd, yn enwedig ein bryngaer leol hudolus. Roedd yr holl brofiad yn wahanol, yn gyffrous ac yn 

emosiynol." 

 

Mae Activate Performing Arts, sydd wedi’i leoli yn Dorset, yn gweithio o amgylch y De Orllewin a’i ddiben yw 

rhoi hwb i bobl a’u cysylltu drwy ddod â digwyddiadau anhygoel i leoedd annisgwyl. Dywedodd Kate Wood, 

cyfarwyddwr gweithredol a chelfyddydol y sefydliad: "Roeddem ni mor falch o weithio gyda thîm mor wych, 

yr artistiaid, y tîm cynhyrchu, y gwirfoddolwyr a’r cyfranogwyr a wnaeth y digwyddiad yn llwyddiant 

gwirioneddol. Gallwch chi weld y llawenydd yn cael ei adlewyrchu yn y ffilm. Mae Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol (AHNE) Dorset yn dirwedd wirioneddol ysbrydoledig ac rydym ni’n gobeithio y bydd y digwyddiad 

a’r ffilm yn dangos pwysigrwydd ein mannau gwyrdd drwy weithred greadigol." 
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Mae Green Space Dark Skies yn cael ei arwain gan Walk the Plank a’i gomisiynu gan UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y DU, dathliad arloesol y DU gyfan o greadigrwydd yn 2022. Mae’n un o ddeg comisiwn a 

gafodd ei ddatblygu gyda thimau arbenigol wedi’u datblygu o amgylch STEAM: Gwyddoniaeth, Peirianneg 

Technoleg, y Celfyddydau, Mathemateg.  

 

Dywedodd Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: "Mae Green Space 

Dark Skies yn dangos yn berffaith yr arloesedd a’r creadigrwydd yr ydym ni wedi’u gweld yn cael eu 

defnyddio drwy ddatblygu’r deg prosiect UNBOXED i archwilio syniadau newydd ar gyfer gwell dyfodol. Drwy 

ymgysylltu ag artistiaid, peirianwyr, tirfeddianwyr ac aelodau o’r cyhoedd i greu cyfres o brofiadau unigryw, 

bydd Green Space Dark Skies yn gwella dealltwriaeth pobl o’n hamgylchedd naturiol a’n perthynas â chefn 

gwlad yn ogystal â dangos grym creadigrwydd i ysbrydoli newid." 

 

Mae taith Green Space Dark Skies yn parhau ledled y DU tan fis Medi. Mae croeso i bawb ddod yn Oleuwr a 

helpu i greu celf o fewn tirweddau hardd.  

 

Green Spaces Dark Skies: https://greenspacedarkskies.uk/  

 

Straeon Green Space : https://greenspacedarkskies.uk/green-space-stories/  

 

UNBOXED: https://unboxed2022.uk/  

 

 

 

Am ragor o wybodaeth a delweddau 

 

Ar gyfer Green Space Dark Skies rhanbarthol, cysylltwch â Paul Drury-Bradey | | Diwylliant ac Effaith 

Gymdeithasol 

paul@cultureandsocialimpact.co.uk | 0751 3121502 

https://greenspacedarkskies.uk/
https://greenspacedarkskies.uk/green-space-stories/
https://unboxed2022.uk/
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Mae modd lawrlwytho delweddau ar https://greenspacedarkskies.uk/media-centre  

Ar gyfer UNBOXED, cysylltwch â Jeanette.Ward@unboxed2022.uk | 07729 930 812 

 

Gwybodaeth 

Green Space Dark Skies rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

23 Ebrill – 30 Medi 2022 

 

Ynglŷn â Green Space Dark Skies 

Mae Green Space Dark Skies yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU sy’n cael ei gynhyrchu gan arloeswyr 

celfyddydau awyr agored y DU, Walk the Plank, yn gweithio ar y cyd â’r cwmni technoleg Siemens, Prifysgol  

Salford, Parciau Cenedlaethol y DU a Chymdeithas Genedlaethol Yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, 

sy’n gyfrifol am reoli safleoedd digwyddiadau’r prosiect; a gweithio gydag artistiaid amrywiol a 

chydweithredwyr creadigol mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys cwmni syrcas integredig Extraordinary 

Bodies, y cydweithredu rhwng Diverse City a Cirque Bijou, Activate Performing Arts, cwmni cynhyrchu ffilmiau 

CC-Lab a Red Herring Productions. 

 

Ynglŷn ag UNBOXED 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy’n digwydd ledled y DU yn ystod 2022, 

sydd wedi’i gynllunio i gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae’n cynnwys digwyddiadau ar raddfa 

fawr, gosodiadau a phrofiadau digidol am ddim sy’n hygyrch yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y 

DU o gydweithio 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 newydd a phosibiliadau ar gyfer y dyfodol. Mae digwyddiadau a 

gweithgareddau’n cael eu cynnal rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 2022 - o Ynysoedd Heledd i Dover ac o Omagh i 

Abertawe, a ledled cyfryngau traddodiadol ac ar-lein. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei 

ariannu a’i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac wedi’i gomisiynu gan Gyngor Dinas Belfast, Cymru 

Greadigol ac EventScotland a’u cyflwyno mewn partneriaeth â nhw. 

 

 

 

https://greenspacedarkskies.uk/media-centre
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Ynglŷn â Walk the Plank 

Mae tîm arbenigwyr celf awyr agored Walk the Plank yn gweithio gyda’i gilydd i freuddwydio, creu a 

chynhyrchu ysbeidiau eithriadol o theatr awyr agored a chyfranogiad. Mae ganddyn nhw hanes hir o greu 

digwyddiadau ar raddfa fawr sy’n dod â phobl at ei gilydd i ddathlu’n gyhoeddus. Mae hyn yn seiliedig ar eu 

gallu i feddwl am syniadau mawr sy’n cysylltu pobl o bob llwybr bywyd. Mae adrodd straeon wrth wraidd 

popeth y maen nhw’n ei wneud, a’r arena ar gyfer eu gwaith yw’r awyr agored. Eu cenhadaeth yw cyfoethogi 

bywydau drwy brofiadau creadigol ar y cyd. 

 

Ynglŷn â Pharciau Cenedlaethol y DU 

Mae 15 Parc Cenedlaethol yn y DU, sy’n cynnwys 10% o Brydain Fawr. Mae dros 100 miliwn o ymweliadau â 

Pharciau Cenedlaethol bob blwyddyn. Yn 2021, roedd yn ben-blwydd 70 mlynedd ers sefydlu’r pedwar Parc 

Cenedlaethol cyntaf – Peak District, Dartmoor, Ardal y Llynnoedd ac Eryri. 

 

Ynglŷn â Siemens 

Mae Siemens yn gwmni technoleg sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant, seilwaith, trafnidiaeth a gofal iechyd. O 

ffatrïoedd sy’n defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon, cadwyni cyflenwi cadarn, ac adeiladau a gridiau clyfrach, 

i drafnidiaeth lanach a mwy cyfforddus yn ogystal â gofal iechyd uwch, mae’r cwmni’n creu technoleg â diben 

gan ychwanegu gwerth gwirioneddol i gwsmeriaid. Trwy gyfuno bydoedd gwirioneddol a digidol, Mae 

Siemens yn grymuso ei gwsmeriaid i drawsnewid eu diwydiannau a’u marchnadoedd, gan eu helpu i 

drawsnewid y profiad bob dydd ar gyfer biliynau o bobl. 

 

Ynglŷn ag Activate Performing Arts 

Diben Activate yw hyrwyddo, cefnogi a chynhyrchu prosiectau celfyddydau perfformio yn ein cymunedau. 

Gan ddod â digwyddiadau o’r radd flaenaf i leoedd annisgwyl, fel canol trefi, sgwariau pentref, traethau a 

bryngaerau. Ac rydym ni wedi bod wrthi ers dros 30 mlynedd. Ein nod yw chwalu rhwystrau a chyrraedd y 

cynulleidfaoedd ehangaf posibl, wrth ddathlu ein tirwedd naturiol a’n hymdeimlad o le. Mae cefnogi ein 

cymuned celfyddydau perfformio wrth wraidd popeth yr ydym ni’n ei wneud. Rydym ni’n dod â phobl at ei 

gilydd, yn cynnig cyngor, ac yn darparu cyfle i fanteisio ar ddysgu ac adnoddau. Ym mhopeth yr ydym ni’n ei 

wneud, dim ond dwy reol sydd gennym ni. Mae unrhyw beth yn bosibl. Ac mae gwahoddiad i bawb. 
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Ynglŷn â Phrifysgol Salford  

Mae Prifysgol Salford wedi’i lleoli yng nghanol Manceinion Fwyaf. Mae ganddyn nhw fwy na 

20,000 o fyfyrwyr, 2,000 o staff a chymuned fyd-eang o dros 170,000 o gyn-fyfyrwyr. Maen nhw’n arloesi 

partneriaethau diwydiant eithriadol gan arwain y ffordd o ran profiadau byd gwirioneddol drwy baratoi 

myfyrwyr ar gyfer bywyd. Maen nhw’n gweithio gyda diwydiant i gyd-greu’r cwricwlwm gan gynhyrchu 

graddedigion sy’n barod am waith yn bennaf yn sectorau iechyd a lles, peirianneg, digidol a chreadigol. Maen 

nhw’n parhau i fuddsoddi yn eu campws a chyfleusterau gydag uwchgynllun gwerth £300 miliwn a fydd yn eu 

gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol. 

 

Ynglŷn â’r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer AHNE (NAAONB)  

Mae’r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer AHNE (NAAONB) yn elusen sy’n darparu llais cyfunol cryf ar gyfer 46 

o Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) y DU. Ei hamcanion yw hyrwyddo cadwraeth a gwella 

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, hyrwyddo addysg, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o AHNE gan y 

cyhoedd, a chynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd AHNE. Mae’n gwneud hyn drwy ddefnyddio dull 

cydweithredol sy’n seiliedig ar bartneriaeth o weithio gyda’n haelodaeth a sefydliadau eraill ar lefel 

genedlaethol i gyflawni nodau ar y cyd. 

 

 

 


