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Ciwbiau yng Nghaeredin 

  

GOSODIAD CIWBIAU CERDD DANDELION YN DOD I'R 
BRIFDDINAS 

  
Bydd ‘Cubes of Perpetual Light’ yn chwarae comisiynau cerddoriaeth newydd wedi'u 

hysbrydoli gan themâu cynaliadwyedd a thwf yn ystod Gŵyl Wleidyddiaeth a Gŵyl 
Lyfrau Ryngwladol Caeredin  

  
Bydd 'Cubes of Perpetual Light' sydd wedi'u dylunio'n arbennig yn dod at ei gilydd yn y 
Brifddinas yn yr haf i greu gosodiad cerddoriaeth trawiadol sy'n cynnwys golau rhaglenadwy 
a sain cwadraffonig. Bydd y gosodiad unigryw yn ymddangos yn y lleoliad eiconig Gardd yr 
Aelodau yn Senedd yr Alban, rhwng 11 a 28 Awst ac i'w weld yn ystod yr Ŵyl Wleidyddiaeth, 
11-13 Awst ac Uwchgynhadledd Diwylliant Rhyngwladol Caeredin 26-28 Awst. Bydd ail 
osodiad yn cael ei osod yn ystod Gŵyl Lyfrau Ryngwladol Caeredin, 13–29 Awst.  
 
Mae'r gosodiad yn rhan o Dandelion, sef rhaglen greadigol fawr sy'n dangos pŵer gweithredu 
ar y cyd mewn menter uchelgeisiol yn ymwneud a thyfu eich cynnyrch eich hun gyda’r nod o 
gyrraedd cannoedd o filoedd o bobl ledled yr Alban a thu hwnt yn ystod yr haf. Mae Dandelion 
wedi'i gomisiynu gan EventScotland ac wedi’i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, a dyma 
gyfraniad yr Alban at UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU. 
  
Yn ganolog i Dandelion, mae’r broses o ddod â chelf a gwyddoniaeth ynghyd drwy greu 
cannoedd o 'giwbiau tyfu' bychain unigryw, o'r enw 'Cubes of Perpetual Light'. Mae'r ciwbiau 
1m x 1m wedi'u cynllunio i feithrin proses o dyfu planhigion yn gyflym ac maent wedi'u datblygu 
i dyfu cannoedd o eginblanhigion o dan olau LED, gan gyfuno crefft ddylunio, arbenigedd 
garddwriaethol traddodiadol ac arloesedd technolegol. 
  
Fodd bynnag, nid labordai tyfu bychain yn unig yw'r Ciwbiau, maent hefyd yn ysbrydoliaeth i 
gerddoriaeth newydd ac fe wahoddir pobl i’w phrofi mewn gwyliau a lleoliadau ar hyd a lled yr 
Alban yn yr haf, ac sydd bellach yn cyrraedd Caeredin. Mae'r gosodiadau arbennig yn 
cynnwys 12 ciwb a goleuadau ymgolli wedi'u hintegreiddio gyda systemau seinyddion 
cwadroffonig syfrdanol a gynlluniwyd i gyflwyno’r cyfansoddiadau cerddoriaeth newydd ar eu 
gorau sy’n cael eu chwarae 'o’r' ciwbiau. Dyma'r unig gyfle i glywed y cyfansoddiadau unigryw 
hyn yn eu cyfanrwydd. 
  
I'r rhai hynny sy’n methu ag ymweld â gosodiadau'r ciwb yng Nghaeredin, byddan nhw hefyd 
yn ymweld â Gerddi Botaneg Inverness, 15–29 Awst, ac i'w gweld yn V&A Dundee tan 30 
Awst. Mae'r gweithgaredd hwn yn rhan o raglen o gelf, cerddoriaeth, bwyd a gwyddoniaeth 
dros yr haf i'r gymuned leol ei mwynhau. 
 
Mae cerddorion blaenllaw o'r Alban a thu hwnt wedi creu 13 o gomisiynau cerddoriaeth 
newydd ar gyfer ‘Cubes of Perpetual Light’, i gyd wedi'u hysbrydoli gan themâu natur a 
chynaliadwyedd. Nod y comisiynau, sydd i'w clywed yn y gosodiadau yn unig, yw annog 
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gwrandawyr i feddwl yn ddyfnach ynghylch sut, ble a pham mae planhigion yn tyfu. Comisiynir 
pob darn o gerddoriaeth newydd gan Dandelion gyda chymorth ychwanegol ar gyfer gwaith 
rhyngwladol gan British Council Scotland. Mae gosodiad Caeredin yn cynnwys 13 trac o 
gerddoriaeth newydd gan yr artistiaid canlynol: 
 

● amiina a Kathleen MacInnes: Cydweithrediad hyfryd yn pontio dyfroedd mawr 
Gogledd yr Iwerydd, o Ynysoedd Allanol Heledd i Wlad yr Iâ. Daw Kathleen 
MacInnes, brodor o Dde Uist, ac un o gantorion gwerin Gaeleg gorau'r Alban ynghyd 
ag amiina, o Reykjavik - pedwarawd llinynnol ac electroneg y mae ei bortffolio llawn 
yn cynnwys llawer o gydweithrediadau â Sigur Rós. Mae'r recordiad unigryw hwn ar 
gyfer Dandelion yn cynnwys hwiangerddi Gaeleg Crodh Chailein, Dhachaidh ynghyd 
â blauwber, cyfansoddiad gan amiina. 
 

● Arooj Aftab a Maeve Gilchrist: Mae cerddoriaeth Arooj Aftab yn gyfuniad syfrdanol 
o gyfriniaeth Sufi, cerddoriaeth glasurol gyfoes, jazz, cerddoriaeth amgylchol a llawer 
mwy – ac eleni, hi oedd y fenyw Bacistanaidd gyntaf i ennill Grammy. Mae ei halbwm 
newydd drawiadol Vulture Prince yn rhoi lle amlwg i’r delynores, cyfansoddwraig a 
chynhyrchydd o Gaeredin, Maeve Gilchrist, ac mae'r ddwy yn ymuno eto i greu 
cerddoriaeth newydd ar gyfer Dandelion.  

  
● Claire M Singer: Mae Claire M Singer yn gyfansoddwraig ac yn berfformwraig o'r 

Alban y mae ei cherddoriaeth acwstig ac electronig yn cael ei hysbrydoli gan 
dirweddau trawiadol ei gwlad enedigol. Mae hi’n Gyfarwyddwr Organ Reframed, gŵyl 
o gerddoriaeth newydd sy'n ail-ddychmygu sain epig yr organ, mae hi wedi creu 
gwaith aml-sianel newydd sy'n cynnwys organau a recordiwyd yn Swydd Aberdeen, 
Inverness, Stonehaven a Glasgow. 

  

● Vedanth Bharadwaj: Canwr a chyfansoddwr a aned ym Mumbai, India yw Vedanth 
ac fe’i hyfforddwyd mewn cerddoriaeth Glasurol pan oedd tua phedair oed o dan 
Neyveli Santhanagopalan. Recordiodd ddwy gân hyfryd ar gyfer Dandelion gan 
chwarae’r banjo a’r gitâr a chanu, gyda Gurupriya Atreya yn ymuno i ganu hefyd. 
Cân a ysgrifennwyd gan Surdas (bardd cyfriniol Indiaidd o'r 16eg ganrif) yw 
'Vrukshan Se Mati Le'. Mae'n sôn am sut y dylai rhywun ddysgu tosturi oddi wrth 
goed. Nid yw coed yn eich caru chi fwy pan fyddwch chi'n eu dyfrio, nac yn eich 
casáu pan fyddwch chi'n eu torri nhw i lawr. Maent yn rhoi cysgod i ni, wrth ddioddef 
holl wres yr haul ar eu pennau eu hunain. Pan fyddi’n taflu carreg at goeden, mae'n 
rhoi ffrwyth i ti! Mor lwcus ydym ni, yn byw mewn byd ymysg coed. Mae Surdas yn 
pledio arnom i ddysgu tosturi oddi wrth goed, neu o leiaf, oddi wrth y bobl frodorol. 

  
● Craig Armstrong a Steve Jones: Mae Craig Armstrong yn gyfansoddwr sydd wedi 

ennill BAFTA, Golden Globe a Grammy ac a aned yn yr Alban. Trwy ei ysgrifennu 
cerddorfaol, cerddoriaeth electronig a chydweithrediadau artistig eang mewn 
cerddoriaeth glasurol a ffilm, mae llais cyfansoddol unigryw Craig Armstrong wedi 
derbyn clod byd-eang. Ar gyfer Dandelion creodd 'Endless (Study 1)' gyda'r gitarydd 
Steve Jones ynghyd â recordiadau maes Ysgol Astudiaethau'r Alban o'r 1960au i 
greu ymdeimlad o ofod ac amser di-derfyn i'r gwrandäwr. 

 
● Fergus McCreadie: Fergus McCreadie yw un o gerddorion jazz mwyaf cyffrous y 

DU. Gan gyfuno synau jazz bywiog â dylanwadau yn deillio o gerddoriaeth 
draddodiadol yr Alban, cyhoeddwyd ei drydydd albwm gwych Forest Floor ym mis 
Ebrill gan ennill canmoliaeth eang iawn ac mae wedi'i enwebu ar gyfer Gwobr 
Gerddoriaeth Mercury. Mae ei waith a recordiwyd yn arbennig ar gyfer 
Dandelion,'Life Cycle' yn cynnwys piano a llinynnau gan Seonaid Aitken, Emma 
Pantel, Sarah Leonard a Juliette Lemoine. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai,_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Neyveli_Santhanagopalan
https://en.wikipedia.org/wiki/Neyveli_Santhanagopalan
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● Jason Singh: Mae Jason Singh yn artist sain, bît-bocsiwr, cynhyrchydd a 
pherfformiwr rhyfeddol ac mae ei gerddoriaeth wedi'i hysbrydoli gan y byd naturiol. 
Cafodd y llysenw "The Human Sampler" gan Cerys Matthews, ac mae wedi gweithio 
gyda phawb o Syr David Attenborough i Talvin Singh. Mae ei gyfansoddiad ar gyfer 
Dandelion, Droop, yn alarnad mewn ymateb i'n hargyfwng hinsawdd. Mae'n 
gydweithrediad rhwng planhigion, pobl a thechnoleg ac mae wedi'i greu drwy drosi'r 
signalau trydanol a gynhyrchir gan y planhigyn Camelia i nodau cerddorol a 
chwaraeir drwy syntheseinyddion analog a digidol. 

 
● Maya Youssef: Maya Youssef o Syria yw 'Brenhines y Qanun', sef sither o’r Dwyrain 

Canol sydd â 78 tant sy’n cael eu plycio. Mae ei cherddoriaeth hoenus wedi'i 
gwreiddio yn y traddodiad clasurol Arabaidd ond yn ymdreiddio i fyd cerddoriaeth 
jazz, clasurol a Lladin y Gorllewin – fel y'i clywyd yn Proms y BBC, WOMAD a nawr 
yma yn y gwaith arbennig hwn ar gyfer Dandelion: Back to Earth, Barley Blessing & 
Eastern Wind sy'n cynnwys perfformiadau gan Maya gyda’r cerddorion Albanaidd 
Innes White, Catriona Price, Craig Baxter, Alice Allen, Ciorstaidh Beaton a'r 
chwaraewr Nay Arabaidd Moslem Rahal 

 
● Ravi Bandhu: Yn hanu o Sri Lanka, mae'r drymiwr, dawnsiwr a choreograffydd 

enwog hwn wedi mynd â'i ensemble drymio godidog i lwyfannau yn ymestyn o 
WOMAD yn Reading i Ganolfan Kennedy ar gyfer y Celfyddydau Perfformio yn 
Washington, DC.  

 
● Trio Da Kali: Mewn cydweithrediad Affricanaidd / Albanaidd unigryw mae Trio Da 

Kali yn dwyn ynghyd Hawa Kassé Mady Diabaté, Lassana Diabaté a Mamadou 
Kouyaté – tri o'r cerddorion griot newydd gorau o ddiwylliant Mandé Mali – ynghyd â'r 
gantores arobryn Kim Carnie a'r pibydd Ross Ainslie – i ddod â naws creadigol ffres i 
draddodiadau hynafol. Mae'r caneuon hyn yn parhau â'r diwylliant gwerinol hir o 
adrodd hen straeon o'r gorffennol sy'n talu teyrnged i'r bobl sy'n gwneud pethau da i'r 
gymuned ac sy’n sôn am bwysigrwydd byw yn y presennol a mwynhau'r hyn sy'n 
digwydd nawr. 
 

● Brian d'Souza: Mae Brian yn artist sain arobryn a adwaenir hefyd fel Auntie Flo, ac 
mae’n DJ, yn gynhyrchydd a pherfformiwr o Glasgow a chyn hynny Goa. Mae’n creu 
hud a lledrith o gymysgedd o synau electronig a dylanwadau o bob cwr o'r byd. 
Enillodd ei albwm Radio Highlife Wobr Albwm y Flwyddyn yr Alban yn 2019. Yn 
ddiweddar cyflwynodd am y tro cyntaf ei osodiad ymgolli The Soniferous Forest ac ar 
gyfer Dandelion cyfansoddodd 'Spring Symphony (Sage, Basil, Mint and Lavender)' - 
seinwedd bioffilig sy'n harneisio grym natur trwy sain. Fe'i crëwyd drwy ddefnyddio 
dyfais PlantWave i gasglu pob gweithgaredd electromagnetig o'r gwahanol 
blanhigion a’u trosi i nodau MIDI. Mae'r nodau hyn wedyn yn llythrennol yn 'chwarae' 
samplau o wahanol offerynnau traddodiadol o Ynysoedd Heledd – gan gynnwys y 
Clarsach, Chwiban, Ffliwt, Pibau a’r Ffidl." Wedyn rwy'n gadael i'r planhigion 
chwarae... yn hollol naturiol i gynhyrchu math o 'ecoleg acwstig’". 

  

● Manu Delago: Does dim sain mewn cerddoriaeth yn debyg i'r hang, offeryn taro 
melodig a ddyfeisiwyd dim ond 20 mlynedd yn ôl – a does dim gwell perfformiwr arno 
na Manu Delago, sydd wedi perfformio gyda phobl fel Björk, y Gerddorfa Sinematig, 
Ólafur Arnalds, Nitin Sawhney ac Anoushka Shankar wrth gynhyrchu cyfres o 
recordiau unigol gwych.  

  
● Pàdruig Morrison: Cafodd yr acordionydd Pàdruig Morrison ei fagu yng nghanol 

diwylliant, cerddoriaeth ac iaith y Gaeliaid. Ar ôl gosod y Cube of Perpetual Light 
cyntaf ar un o ynysoedd anghysbell Ynysoedd Heledd, sef Heisgeir, lle sefydlodd ei 
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nain a'i daid arbrawf arloesol mewn byw'n gynaliadwy, mae Pàdruig bellach yn 
gwneud cerddoriaeth newydd i'w helpu i dyfu.  

 

Mae hyn yn dilyn prosiect diweddaraf Dandelion yn mynd â Cubes of Perpetual Light ar daith 
ar hyd a lled yr Alban drwy gydol mis Awst lle bydd y gerddoriaeth gomisiwn yn cael ei 
chwarae wrth i'r beiciau cargo trydan sydd wedi'u cynllunio'n arbennig gyrraedd pob Gardd 
Annisgwyl. 
  
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 
iddynt flodeuo’n ffurfiau celf llawn. Gall y ciwbiau arddangos tyfu wedi’i gyflymu mewn 
amrywiaeth eang o leoliadau, y disgwyliedig a'r annisgwyl. Wedi'u gosod mewn amgylchedd 
arbennig maen nhw'n creu byd micro o fewn byd, gan ganiatáu i gerddorion a gwrandawyr 
ddychmygu tirwedd sonig sy’n ein hamgylchynu, gan ddarparu lle i fyfyrio ac i ni ddychmygu 
dyfodol pryd y byddwn ni'n hau, tyfu a rhannu'n wahanol." 
 
Dywedodd y Gwir Anrhydeddus Alison Johnstone MSP, Llywydd Senedd yr Alban: 
"Mae’r Ŵyl Wleidyddiaeth yn ymwneud ag agor drysau Senedd yr Alban i bobl ledled y wlad 
sydd ag amrywiaeth o bethau i’w cynnig – o drafodaeth i arddangosfeydd a cherddoriaeth. 
Mae'r Cubes of Perpetual Light yn enghraifft o sut y gall cynaliadwyedd a chelf ddod at ei 
gilydd i ddal sylw pobl a gwneud i bobl stopio a meddwl. Gobeithio y bydd llawer o bobl yn 
manteisio ar y cyfle i ymuno â ni."  
 
Dywedodd Marie Christie, Pennaeth Datblygu, Diwydiant Digwyddiadau VisitScotland: 
"Mae'n wych gweld cymaint o artistiaid anhygoel yn creu cerddoriaeth newydd wedi'i 
hysbrydoli gan themâu pwysig Dandelion sef cynaliadwyedd a'n cysylltiad â'r byd naturiol. 
Drwy asio cerddoriaeth newydd a thechnolegau newydd, mae'r ciwbiau'n creu ffyrdd unigryw 
i gynulleidfaoedd ymgysylltu a chysylltu â'r materion hyn. Mae'n hyfryd gweld y ciwbiau'n 
teithio i Gaeredin i fod yn rhan o’n gwyliau sy’n arwain y byd yma yn y ddinas, lle gall 
cynulleidfaoedd o'r Alban a ledled y byd eu profi." 
 
Dywedodd Martin Green, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: 
"Mae Dandelion yn ddigwyddiad gwych sy’n dod ag artistiaid, dylunwyr, technolegwyr a 
gwyddonwyr ynghyd i wneud rhywbeth arbennig a phwysig ynghylch yr hyn yr ydym yn ei 
fwyta, sut mae'n tyfu a sut gall pawb gymryd rhan mewn tyfu, lle bynnag maen nhw'n byw. 
Trwy'r ciwbiau tyfu, cerddoriaeth a llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn mentrau tyfu, mae 
Dandelion wedi'i gynllunio i ysbrydoli pobl i greu dyfodol cynaliadwy. Mae Dandelion yn un o 
bum prosiect UNBOXED sy'n cael eu cynnal yn yr Alban eleni fel rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU – dathliad blwyddyn o greadigrwydd ar draws y pedair gwlad." 

  
Mae Dandelion yn ddathliad llawen o hau, tyfu a rhannu ledled yr Alban. Fe'i comisiynwyd gan 
EventScotland ac fe'i hariennir gan Lywodraeth yr Alban ac mae'n rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU. Mae Dandelion yn ailddychmygu ein perthynas â bwyd a'r blaned a'r 
ffordd yr ydym ni'n ei dathlu gyda'n gilydd.  

  
 

DIWEDD - 

   

CYSYLLTIADAU'R CYFRYNGAU 

  

I gael rhagor o wybodaeth am Dandelion a lluniau 

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

     

mailto:dandelion@mucklemedia.co.uk
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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 a 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 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 chrofftwr; 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 sydd 

ar gael 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 30 Hydref 2022 – o Ynysoedd Allanol 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 

   

Mae prosiectau eraill a gyflwynir yn yr Alban yn ogystal â Dandelion yn cynnwys 

Amdanom Ni (a agorodd UNBOXED yn Paisley ar 1 Mawrth), Dreamachine 

(Caeredin), Green Space Dark Skies (lleoliadau ar hyd a lled yr Alban), a StoryTrails 

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/storytrails%22%20/o%20%22https:/unboxed2022.uk/storytrails
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(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 i gael 

gwybodaeth i ddefnyddwyr am yr Alban fel cyrchfan i ymwelwyr ewch i 

www.visitscotland.com.    

 

UNBOXED: 

Ariennir Creadigrwydd yn y DU gan:  
 

 
 

  

http://www.unboxed2022.uk/
http://www.eventscotland.org/%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

