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AM DDIM 
 

 

DAN EMBARGO TAN: 12.01am Dydd Mawrth 23 Tachwedd 2021: 77% o'r planhigion sydd yng ngerddi Prydain 
yn dod yn wreiddiol o dramor yn ôl astudiaeth fawr gan Lywydd Cymdeithas Ecolegol Prydain, yr Athro 
Jane Memmott, a’i chydweithwyr. 
 
Gan gymryd yr ystadegyn rhyfeddol hwn fel ysbrydoliaeth, mae Grŵp Trigger wedi creu'r digwyddiad a gosodiad 
diwylliannol mawr PoliNations, sydd wedi'i gomisiynu fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, fel ffordd o 



 

 

fyfyrio ar hanesion cymhleth Prydain ynghylch mudo ac amrywiaeth gan hefyd ddathlu ein 
gwahaniaethau, ein gwreiddiau, a'n dyfodol, a phwysleisio pwysigrwydd mynediad i fannau gwyrdd 
a phlaned iach i bawb. 
 
Ar ffurf gardd goedwig epig sy'n byrlymu â phlanhigion byw ac wedi'i chysgodi gan 'uwch-goed' pensaernïol 40 
troedfedd o uchder a fydd yn meddiannu Victoria Square Birmingham (1300m2), bydd PoliNations yn datgelu 
straeon tarddiad llawer o’r planhigion mwyaf cyffredin mewn gerddi a chefn gwlad traddodiadol Prydain, gan 
gynnwys y ‘Rhosyn Seisnig’ a elwir hefyd yn Rhosyn Te Hybrid (hybrid o Tsieina), helyg wylofus (Tsieina a'r Dwyrain 
Canol), lafant (yr Eidal), coed afalau (Kazakhstan) a thiwlipau (Persia). Gyda'i gilydd maen nhw’n rhoi darlun o 
deithiau, mudo, gwasgariad y planhigion yr ydym bellach yn eu hystyried yn rhan o hunaniaeth ecolegol ein gwlad ni.  
 
Bydd PoliNations yn werddon fywiog yng nghanol dinas Birmingham wedi’i llenwi â miloedd o blanhigion sydd 
wedi'u cyd-dyfu a'u cyd-blannu gydag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol. Bydd yn dod yn fyw bob dydd drwy 
deithiau coedwig, baddonau sain, sioeau golau, sgyrsiau a pherfformiadau tra bydd yr ‘uwch-goed’ tal yn cipio dŵr 
glaw ac yn creu trydan drwy bŵer gwynt i ddarparu digwyddiad carbon isel. 
 
Cynhyrchir PoliNations gan Grŵp Trigger, dan arweiniad y sefydliad celfyddydol o Fryste, Trigger, y mae ei Gyd-
Cyfareddwr Angie Bual  yn gweithio gyda'r dylunydd amlddisgyblaethol Carl Robertshaw, y dylunydd setiau a 
gwisgoedd Bronia Housman, arbenigwr digwyddiadau Dock Street Events, stiwdio bensaernïol THISS, a’r 
garddwriaethwyr Arbor-Nova. Ar gyfer y prosiect, mae Trigger wedi dod ag arbenigwyr at ei gilydd ym meysydd 
garddwriaeth, gwyddoniaeth, pensaernïaeth, a'r celfyddydau o sefydliadau o Sioe Flodau Chelsea i Garnifal Notting 
Hill a Llundain 2012 i RuPaul's Drag Race (UK). 
 
Bob nos, o dan ganopi 40 troedfedd o uchder yr 'uwch-goed' (wedi'u creu gan Format Engineers 
<https://formatengineers.com/about.html>), bydd ymwelwyr yn profi sioe olau anhygoel a gynlluniwyd gan Matt 
Daw - y dylunydd golau y tu ôl i theatr ryngwladol a digwyddiadau cyngerdd gan gynnwys opera, ffilm, 
arddangosfeydd a digwyddiadau mawr gydag artistiaid fel The XX, Sigur Rós, Björk a chynhyrchiad The Royal 
Shakespeare Company o Troilus a Cressida. 
 
Drwy gydol PoliNations, gwahoddir pawb i ymweld â'r 'Glam Dome' - sy'n gartref i stiwdio gwisgoedd gweithredol lle 
mae dylunwyr arbenigol Joey A Frenette, a elwir hefyd yn Bourgeoisie (RuPaul's Drag Race, The Hatchling) a Clary 
Salandy o Mahogany Carnival wrth law i helpu'r cyhoedd i wneud eu creadigaethau eu hunain. Yn y cyfamser, bydd y 
‘Gromen Greu’ yn lle i ddysgu am amrywiaeth y planhigion ac archwilio rhai o'r ystyron, yr hanesion a'r arwyddocâd 
sydd wedi'u cysylltu â nhw drwy sgyrsiau, gweithdai a theithiau. 
 
Dywedodd Angie Bual, Cyfarwyddwr Creadigol PoliNations  a Chyd-gyfarwyddwr Trigger: "Roedd 2020 yn flwyddyn 
gythryblus. Gwelsom y byd cyfan yn ailddarganfod pa mor hanfodol yw mannau gwyrdd ar gyfer ein lles meddyliol 
unigol a chyfunol a phrofwyd ystyriaeth hirddisgwyliedig o effeithiau caethwasiaeth, ymerodraeth a gwladychu drwy 
brotestiadau mudiad Black Lives Matter. Roeddem yn teimlo ein bod wedi'n hysbrydoli gan y digwyddiadau hyn i greu 
lle sy’n dod â'r pynciau hyn at ei gilydd - gan harneisio'r trosiad o wasgaru hadau i greu sgwrs am bwysigrwydd 
bioamrywiaeth a byw mewn dinas fioamrywiol. 
 
"Mae PoliNations yn cymryd ei ysbrydoliaeth o'r gwirionedd sylfaenol bod yr union dirwedd a’r planhigion sydd o'n 
cwmpas bob dydd yn amlddiwylliannol. Mae'n dathlu'r lliw a'r bywiogrwydd y mae planhigion a blodau wedi'u 
cyflwyno i'r DU ac yn ein gwahodd i ail-ddychmygu ein cymdeithasau fel llefydd mwy amrywiol, gwyrddach a 
gwylltach. Gan gyfuno peirianneg, garddwriaeth, theatr a cherddoriaeth o bob cwr o'r byd, mae PoliNations yn ardd 
goedwig anhygoel wedi’i chyd-dyfu a fydd yn tanio'r synhwyrau ac yn dyfnhau dealltwriaeth o'n hanes cyffredin, gan 
ddod â phobl at ei gilydd o bob cefndir gyda diweddglo cwbl fythgofiadwy." 
 



 

 

Dywedodd Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU a 

Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022:  

"Mae PoliNations yn un o ddeg prosiect anhygoel sy'n digwydd yn 2022 fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, 
sy'n dwyn ynghyd dalentau cannoedd o bobl greadigol o bob rhan o dechnoleg, gwyddoniaeth, peirianneg, y 
celfyddydau a mathemateg. 
 
"Mae disgwyl iddo fod yn gymysgedd syfrdanol o gerddoriaeth, perfformiad a dylunio syfrdanol, gyda rhywbeth i 
bobl o bob oed a chefndir. Mae PoliNations hefyd yn gyfle amserol i ddod â phobl at ei gilydd a dathlu amrywiaeth o 
bob math drwy greadigrwydd wrth i Birmingham groesawu ymwelwyr o bob cwr o'r byd ar gyfer Gemau'r 
Gymanwlad 2022." 
 
Dywedodd Jane Memmot, Llywydd Cymdeithas Ecolegol Prydain: "Mae mwy na 77% o'r rhywogaethau planhigion 
mewn gerddi yn dod o blanhigion nad ydynt yn gynhenid i Ynysoedd Prydain. Mae'r planhigion hyn -  o Tsieina, 
Gogledd America, De America, Ardal Môr y Canoldir, Awstralia, De Affrica a llawer iawn o wledydd eraill - yn rhoi 
llawenydd mawr i arddwyr a'r rhan fwyaf o'r bwyd sydd ar gael i bryfed peillio trefol".  
 
Dyddiadau allweddol ar gyfer PoliNations : 
 
Penwythnos Agoriadol: 2-4 Medi 2022:  
PoliNations yn agor ei ddrysau i'r cyhoedd! Bydd cannoedd o blanhigion yn cael eu cyd-blannu gan gymunedau ac 
ysgolion lleol mewn digwyddiad cyfranogiad torfol yn yr ardd goedwig. 
 
Penwythnos Llafar: 10-11 Medi 2022 
Yn ogystal â'r rhaglen ddyddiol reolaidd, bydd PoliNations yn cyflwyno penwythnos o ddigwyddiadau llafar sy'n 
cynnwys perfformiadau gan feirdd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. 
 
Y Diweddglo Mawreddog: 15-18 Medi 2022 
Bydd y rhaglen ar gyfer y diweddglo mawreddog yn dechrau ddydd Iau 15 Medi gyda'r artistiaid yn dechrau creu 
gwaith celf Rangoli enfawr a fydd yn raddol yn ymledu i'r goedwig tra bod artistiaid henna yn cynnig dyluniadau 
cymhleth. 
 
Ddydd Sadwrn 17 Medi, bydd canopïau'r uwch-goed yn ffrwydro yn gwmwl gwych o gonffeti a lliw ar gyfer y Parti 
Hadau Balistig. Dyma Pride, Carnifal a Holi wedi eu cyfuno mewn un parti gwych, blêr, chwareus drwy'r nos a drwy’r 
dydd ac mae gwahoddiad i bawb. Gall y bobl sy’n bresennol fwynhau perfformiadau epig, cymryd rhan mewn 
dathliadau Holi, a mwynhau cerddoriaeth fyw sy'n arddangos y talentau newydd gorau.  
 
Dydd Sul 18 Medi yw diwrnod olaf PoliNations ac mae'n seiliedig ar hunanofal gyda cherddoriaeth acwstig ymlaciol, 
digwyddiadau llafar, barddoniaeth a sesiynau adrodd straeon i bawb eu mwynhau yn y werddon ddedwydd. Ar ôl i 
PoliNations ddod i ben, bydd y planhigion a'r eginblanhigion yn cael eu rhannu â chymunedau lleol, sefydliadau 
cyhoeddus a chartrefi preifat ac yn cyfrannu at dwf mannau gwyrdd Birmingham. 
 
Bydd PoliNations yn Birmingham yn cael eu rhagflaenu gan ragolwg naw diwrnod arbennig yng Nghaeredin: bydd un 
'uwchgoeden' 40 troedfedd y tu allan i’r Assembly Rooms ar George Street – gan greu lle ar gyfer ymlacio a 
chydweithio creadigol gyda rhaglen llawn dop a gyflwynir mewn partneriaeth ag Assembly Festival. 
 
Mae PoliNations yn un o 10 prosiect creadigol mawr a gomisiynwyd fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, a 
bydd digwyddiadau'n cael eu cynnal ledled Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, yn ogystal ag ar-lein. 
Cyflwynir PoliNations hefyd fel rhan o Ŵyl Birmingham 2022 mewn cydweithrediad â Chyngor Dinas Birmingham ac 
mewn cydweithrediad ag Assembly Festival yng Ngŵyl Ymylol Caeredin. 



 

 

 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy'n digwydd ledled y DU yn 
2022, a gynlluniwyd i gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n cynnwys digwyddiadau, gosodiadau a 
phrofiadau digidol ar raddfa fawr am ddim yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithio creadigol. Mae 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac fe'i comisiynir a'i 
gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. 
 
 
-diwedd- 
 
YMHOLIADAU'R WASG 

 
Ar gyfer pob ymholiad i'r wasg sy'n ymwneud â PoliNations neu Trigger, cysylltwch â Midas: 
Francesca Whitting francesca.whitting@midaspr.co.uk | 07799094184 
 
Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau am UNBOXED:  
Jeanette Ward Jeanette.ward@unboxed2022.uk | 07729 930 812  
 
 
GWYBODAETH AM RESTRIADAU 

 
POLINATIONS 
George Street, Caeredin 4-16 Awst 
Victoria Square, Birmingham, 2-18 Medi 
https://polinations.com/ 
 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU  
1 Mawrth – 2 Hydref 2022 
Unboxed2022.uk  
 
 
YNGLŶN Â GRŴP TRIGGER 

Cynhyrchir PoliNations gan Grŵp Trigger ac fe'i harweinir gan y sefydliad celfyddydol o Fryste, Trigger, sydd wedi 
dwyn ynghyd sefydliadau a chwmnïau celfyddydol annibynnol amlddisgyblaethol sy'n cydweithio i wneud gwaith 
beiddgar, cynhwysol a thraws-ddisgyblaethol. 
 
Gan ddefnyddio arbenigwyr mewn garddwriaeth, y celfyddydau, gwyddoniaeth a phensaernïaeth, mae Trigger wedi 
dod â thîm arbenigol at ei gilydd i ffurfio Grŵp Trigger. Yn ogystal â'r tîm arobryn yn Trigger (The Hatchling, WithYou, 
Curio), mae hyn yn cynnwys: y dylunydd ac artist Carl Robertshaw (Björk, Ellie Goulding, Seremonïau Agor a Chau 
Llundain 2012), y dylunydd setiau a gwisgoedd Bronia Housman (Bristol Old Vic, Take That, Sadler's Wells), 
digwyddiadau arbenigol Dock Street Events (MIF, Hull UK City of Culture, Seremonïau Agor a Chau Llundain 2012), 
stiwdio bensaernïol THISS (The Bartlett, UCL, London Met), a’r garddwriaethwyr Arbor-Nova (enillwyr modelau Sioe 
Flodau Chelsea RHS, Hauser & Wirth Somerset, Maggies, Ysbyty Brenhinol Marsden). 
 
YNGLŶN AG UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad unwaith mewn oes o greadigrwydd, sy'n digwydd ledled Lloegr, Gogledd 
Iwerddon, yr Alban, Cymru ac ar-lein o fis Mawrth i fis Hydref 2022.  
 
Rydym yn datgelu 10 syniad newydd ysbrydoledig, wedi'u creu ar draws gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a 
mathemateg gan feddyliau gwych sy'n gweithio mewn cydweithrediadau annisgwyl. Mae digwyddiadau  anhygoel a phrofiadau 
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bythgofiadwy yn dod i leoedd a mannau ledled y DU: o drefi arfordirol a chanol dinasoedd i ardaloedd 
syfrdanol o harddwch naturiol. 
 
Byddwch yn gallu mwynhau UNBOXED yn bersonol, ar y teledu, ar y radio ac ar-lein – yn rhad ac am ddim. Ac rydym am i chi 
gymryd rhan ym mhob rhan o'r flwyddyn ryfeddol hon: gan ymgolli yn y rhaglenni dysgu ledled y DU, cymryd rhan mewn 
gweithdai a digwyddiadau arbennig, hyd yn oed chwarae rhan ganolog wrth ddod ag un neu fwy o'r 10 prosiect syfrdanol hyn yn 
fyw. 
 
Ewch ar daith amlgyfrwng wefreiddiol drwy 13.8 biliwn o flynyddoedd o hanes yn About Us, a dechreuwch blannu wrth i 
Dandelion - ailddyfeisio'r ŵyl gynaeafu ar gyfer yr 21ain ganrif. Rhyddhewch botensial diderfyn y meddwl yn Dreamachine, ewch 
dri degawd ymlaen mewn amser gyda GALWAD: stori o’n dyfodol, a dewch yn un o 20,000 o 'Lwmenyddion' a fydd yn goleuo ein 
lleoedd gwyllt a hardd yn Green Space Dark Skies. Gallwch archwilio cysawd yr haul yma ar y Ddaear yn Our Place in Space, 
mynd ar daith o amgylch gardd goedwig hudol yng nghanol y ddinas gyda PoliNations, a dringo ar lwyfan alltraeth Môr y 
Gogledd yn SEE MONSTER. Bydd StoryTrails yn animeiddio ac yn ymhelaethu ar hanesion cudd ein trefi a'n dinasoedd - a bydd 
Tour de Moon yn ŵyl fawr wedi’i chreu mewn cydweithrediad â'n lleuad ni. 
 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yw'r rhaglen greadigol fwyaf a mwyaf uchelgeisiol a gyflwynwyd erioed ar y glannau hyn. 
Mae'n cael ei ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU, ac mae'n cael ei gyd-gomisiynu gyda Chyngor Dinas Belfast, 
EventScotland a Cymru Greadigol. Ymunwch â miliynau o bobl ar gyfer yr archwiliad pwysig hwn o sut y mae gan greadigrwydd – 
ein creadigrwydd ni – y pŵer i newid y byd. 
 
I gael rhagor o fanylion am y deg prosiect UNBOXED , ewch i'r wefan: Unboxed2022.uk 
 
YNGLŶN Â TRIGGER 

Mae Trigger yn creu a chynhyrchu prosiectau byw a digidol annisgwyl sy'n torri ar draws bywyd bob dydd, yn ail-
ddychmygu ac yn adfywio mannau cyhoeddus, ac yn rhoi cynulleidfaoedd wrth wraidd y gweithredu. Nod rhaglen Trigger 
yw creu gwaith hygyrch, cynhwysol a gwthio ffiniau sy'n aml ar raddfa fawr ac sy'n benodol i'r safle. 

Bydd tîm o artistiaid a phobl greadigol trawsddisgyblaethol yn dod â’r cyfan yn fyw, ac mae'n cynnwys gwaith yn rheolaidd 
mewn cymunedau lleol, ac mae'n ymroddedig i arddangos talent newydd, sy'n datblygu, yn ysbrydoli ac wedi’i 
thangynrychioli. 

Sefydlwyd Trigger yn 2011 gan y Cyfarwyddwr Artistig Angie Bual gyda'r nod o greu profiadau sy'n dod â chwilfrydedd i'r 
bob dydd. Ochr yn ochr â'u gwaith ar PoliNations, yn 2022 bydd pyped draig enfawr Trigger, The Hatchling, yn arwain 
dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn dilyn taith gyntaf epig yn Plymouth ym mis Medi 2021 lle y gwnaeth hi syfrdanu 
torfeydd o dros 30,000 o bobl. Mae Trigger hefyd yn parhau i ddatblygu eu gwasanaeth digidol arloesol am ddim, 
WithYou, sy'n helpu i gysylltu cleifion ysbyty ynysig a phreswylwyr cartrefi gofal â'u hanwyliaid drwy ddod â negeseuon 
llais a rhestrau chwarae cerddoriaeth at ei gilydd ar eu cyfer mewn un trac sain y gellir ei chwarae. Cyrhaeddodd WithYou 
Rownd Derfynol Gwobr HTN yn 2021 ar gyfer y peilot digidol mwyaf arloesol ac mae eisoes mewn 14 ward ledled y DU 
gyda phartneriaid newydd ar fin ymuno yn 2022. Mae Trigger wedi'i leoli ym Mryste. 

 
 
ANGIE BUAL – CYFARWYDDWR ARTISTIG TRIGGER A CHYD-BRIF SWYDDOG GWEITHREDOL  
Angie yw cyfarwyddwr artistig a sylfaenydd Trigger, sefydliad celfyddydol annibynnol ym Mryste. Angie yw Cyfarwyddwr 
Creadigol PoliNations. Mae'n Gymrawd Clore (Theatr), ac mae hi wedi cynhyrchu ar gyfer sefydliadau gan gynnwys Fuel, Theatr 
Genedlaethol yr Alban, Gŵyl Gelf Caeredin a'r Amgueddfa Wyddoniaeth. Mae hi ar fwrdd Cyngor Celfyddydau Lloegr – Ardal 
Llundain. Enillodd Angie Wobr Sefydliad y Celfyddydau ar gyfer Cynhyrchwyr Creadigol a hi oedd y Cyfarwyddwr Creadigol ar The 
Hatchling. 
 
NATALIE ADAMS – CYFARWYDDWR GWEITHREDOL TRIGGER A CHYD-BRIF SWYDDOG GWEITHREDOL 
Mae Natalie yn gynhyrchydd creadigol ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Trigger. Mae'n arwain ar raglennu a chyflwyno perfformiadau 
awyr agored ar raddfa fawr a digwyddiadau byw Trigger. Wedi'i sbarduno i greu gwaith hygyrch, cynhwysol ac sy’n gwthio 
ffiniau, mae Natalie yn credu'n angerddol ym mhwysigrwydd gwaith am ddim, awyr agored ac mewn lleoliad penodol. Mae 



 

 

Natalie yn aelod o Fwrdd y Cyngor Theatr Annibynnol sy'n cynrychioli'r sector theatr annibynnol. Yn y 
gorffennol, mae Natalie wedi gweithio i sefydliadau gan gynnwys Paines Plough, Coney a Nabokov ac mae hi 
wedi cynhyrchu profiadau ar gyfer yr Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Sw Caer ac 
Amgueddfa Llundain. Mae'n gyn-artist The Point Theatre ac yn gyn-fyfyrwraig Creative Access.  
 
CARL ROBERTSHAW – DYLUNYDD AC ARTIST 
Mae Carl Robertshaw yn ddylunydd ac artist amlddisgyblaethol unigryw sy’n gweithio gyda dull cynhwysol ym maes perfformiad, 

peirianneg a chelf gain. Dros y 25 mlynedd diwethaf mae Carl wedi mwynhau cydweithio ag artistiaid fel Bjork, Kylie Minogue, 

Hussein Chalayan, Take That, Peter Gabriel, Anohni, Coldplay, Editors ac Ellie Goulding. Mae gwaith Carl wedi ei ddathlu ar 
lwyfannau byd-eang fel Sioe Hanner Amser Super Bowl 50, Radio City Music Hall yn Efrog Newydd, Gŵyl Ryngwladol Manceinion 
a seremonïau agor a chau Gemau Olympaidd Llundain 2012. 
 
Graddiodd Carl o Ysgol Gelf a Dylunio Central St Martins gyda Gradd mewn Dylunio Graffig. Mae hefyd yn Bencampwr Barcud 
Chwaraeon y Byd 5 gwaith. Mae angerdd Carl am farcutiaid ac am wyddoniaeth, celf a natur yn bwydo'n uniongyrchol i'w waith. 
Mae wedi gwneud gosodiadau ar gyfer The Hayward Gallery, ArtEvento Italy a’r London Design Biennale sy'n archwilio deinameg 
hylif a phatrymau tonnau mewn golau ac awyr. Mae gan Carl berthynas barhaus ag Oxford Space Systems sy'n datblygu 
lloerennau y gellir eu defnyddio gyda dyluniadau sy'n gweithredu ar hyn o bryd yn Orbit y Ddaear Isel. 
 
BRONIA HOUSMAN – DYLUNIO SET A GWISGOEDD  
Hyfforddodd Bronia mewn dylunio Setiau a Gwisgoedd ar Gwrs Dylunio Theatr Motley ar ôl astudio theatr ym Mhrifysgol Caint. 
 
Mae ei dyluniadau yn cynnwys: Hedda (Bristol Old Vic, BOVTS), The Snow Queen, Mrs Beeton Says & The Railway Children 
(Redgrave Theatre, BOVTS), Table & The Kitchen Sink (Stoke New Vic Theatre),The Little Match Girl & The Bird Show (The Last 
Baguette), Luna (Roustabout Theatre), Remarkable Invisible (Theatre by the Lake), Rubenstein Kiss, Amy’s View & After Miss 
Julie (Nottingham Playhouse), Strange Blooms (Shobana Jeyasingh Dance) Imago (Glyndebourne) The Rodin Project (Sadler’s 
Wells and touring), A Real Humane Person Who Cares and All That (Arcola Theatre), Sports et Divertessements/ Babar (la 
Carrière de Normandoux) Precious Bane, Sexual Neuroses of Our Parents, Shoot, Get Treasure, Repeat, Don Juan Comes Back 
From The War, The Laramie Project & Loveplay (Arts Educational School) The Execution of Damiens a Three short plays from 
Africa (Momentum Festival, Nottingham), The Promise (New Wimbledon Studio), Cosi Fan Tutte (Classical Opera Company), For 
One Night Only (Pleasance Theatre, London), Henhouse (Arcola Theatre). 
 
Bronia oedd Cydymaith Es Devlin rhwng 2004 a 2017, ac mae'r gwaith yn cynnwys: Faith Healer (Donmar Warehouse) The 
Nether (Royal Court a’r West End) Don Giovanni (ROH) Les Troyens (ROH) The Master and Margarita (Complicite) Seremoni Cau 
Gemau Olympaidd Llundain (Stadiwm Olympaidd Llundain) Parsifal (DNO), Take That; Progress (Taith Stadiwm) Lucrezia Borgia 
(ENO) Pieces of Vincent (Arcola Theatre) Die Tote Stadt (Opera Genedlaethol y Ffindir) Faust (Dresden SemperOper) Blaze (yn 
teithio) Knight Crew (Glyndebourne), Take That; The Circus (Taith Stadiwm y DU), I Puritani (De Nederlandse Opera ac Opera 
Genedlaethol Gwlad Groeg) Pet Shop Boys; Pandemonium (Taith Fyd-Eang), Salome (ROH), La Clemenza di Tito (El Liceo 
Barcelona), Don Giovanni a Flammen (Theater ân dêr Wien). 
 
YNGLŶN Â STIWDIO DYLUNIO Â PHENSAERNIAETH THISS 

 
Mae THISS yn stiwdio bensaernïaeth a dylunio siartredig RIBA yn Llundain. Maent yn gweithio ar brosiectau masnachol, preswyl 
a chysyniadol ar bob graddfa, ledled y DU a thramor. Mae eu prosiectau fel arfer yn cydweithio â chleientiaid sy'n rhannu eu 
safbwyntiau byd-eang, anturus a gyda'r rhai sy'n chwilio am flas ar brofiad eang a materol natur, wedi'u gwehyddu i'w 
hamgylchedd o ddydd i ddydd. Byddant yn datblygu ac yn datgelu mannau unigryw a chyffrous gyda sylfaen gref yn eu cyd-
destun a'u lle, boed yn gartref preswyl, bwyty, encilio, ffatri, siop lyfrau neu gasgliad o gwch gwenyn Wedi'u hysbrydoli gan 
dechnolegau hynafol ac yn cymryd rhan mewn perthynas ymwybodol â'r dirwedd, maent yn defnyddio deunyddiau a ddewiswyd 
yn ofalus, methodolegau effaith isel ac offer crefftio digidol lle bynnag y bo modd. 
 
TAMSIN HANKE  
Mae Tamsin yn Bensaer cofrestredig ARB a RIBA sydd â phrofiad yn y sectorau manwerthu, lletygarwch, masnachol, addysg a 

phreswyl. Cyn sefydlu THISS, roedd Tamsin yn gweithio i Niall McLaughlin Architects i ddarparu adeiladau ar raddfa fawr, wedi'u 
saernïo'n fawr. Cyn hynny, bu Tamsin yn gweithio i Michaelis Boyd Architects gan ennill profiad yn y sectorau lletygarwch a 

manwerthu yn ogystal â gweithio i ddarparu prosiectau preswyl moethus yng ngorllewin Llundain a de Ffrainc. Cyn hynny, roedd 



 

 

Tamsin yn byw yng Ngwlad yr Iâ yn gweithio i bractis dylunio lleol wedi’i sbarduno gan y dirwedd gan 
ganolbwyntio ar brosiectau yn y sectorau twristiaeth a lletygarwch (pan nad oedd yn sgïo ar draws tirweddau 
Arctig wedi'u rhewi). 
 
Mae Tamsin yn Uwch Gymrawd Addysgu yn Ysgol Bensaernïaeth Bartlett lle mae'n rhedeg Uned Ddylunio sy'n canolbwyntio ar 
greu cyfoes a phrosesau arbrofol. Mae'r cyd-destun hwn o ymchwil ac arbrofi yn cadw'r stiwdio i yn arloesi ym maes dylunio, 

cysyniadau, damcaniaeth feirniadol a gweithgynhyrchu digidol. 

 
 
SASH SCOTT 
Mae Sash yn Bensaer a Dylunydd ARB cofrestredig. Mae ganddo brofiad helaeth yn y sectorau celfyddydau, masnachol a 
phreifat. Mae Sash yn arbenigo mewn trefoli a thirwedd o bell. Drwy archwilio a chydweithredu helaeth, mae Sash wedi 
ymgysylltu â chymunedau daearyddol ymylol yn Japan, Rwsia ac ar draws y Dwyrain Canol i archwilio'r berthynas rhwng natur a'r 
amgylchedd adeiledig. 
 
Mae gan Sash dros 15 mlynedd o brofiad o arwain prosiectau dylunio ac adeiladu cymhleth. Mae wedi gweithio mewn gwahanol 
arferion pensaernïol gan gynnwys Hawkins Brown a Wiel Arets Architects yn Amsterdam ac mae wedi cydweithio gyda’r 
artistiaid Carl Robertshaw ac Ivan Morison i greu barcud a cherfluniau hedfan anhygoel. Astudiodd Sash Bensaernïaeth yn The 
Bartlett. Mae'n Diwtor Dylunio yn Ysgol Gelf Metropolitan Llundain, Pensaernïaeth a Dylunio, ac mae'n diwtor gwadd yn y 
Bartlett a Phrifysgol Nottingham. Y tu allan i'r stiwdio mae Sash yn bencampwr byd barcud chwaraeon dwywaith ac fe wnaeth ef 
feicio heb gymorth o Lundain i Delhi yn 2011. 
 
YNGLŶN AG ARBOR NOVA 

 
YNGLŶN AG ARBOR NOVA LTD 
Mae Chris a Toby Marchant yn gweithio drwy Arbor Nova Ltd fel ymgynghorwyr garddwriaethol, gan ddefnyddio'r wybodaeth, y 
cysylltiadau a'r arbenigedd a ddatblygwyd ganddynt dros 30 mlynedd yn rhedeg y feithrinfa hynod lwyddiannus Orchard Dene. 
Gan gyflenwi ystod eang o 1400 o blanhigion, glaswelltau a rhedyn i rai o Ddylunwyr Tirwedd mwyaf blaenllaw'r wlad hon, mae 
ganddynt enw da am eu defnydd greadigol o ddeunydd planhigion llysieuol.  
  
Roedd cefndir cynnar Toby o Ddylunio ac Adeiladu Gerddi ac yna 30 mlynedd o ymarfer garddwriaethol dwys, yn caniatáu iddo 
ddatblygu gwybodaeth helaeth am dechnegau lluosogi planhigion a hau masnachol y mae bellach yn eu rhannu drwy 
ymgynghori. 
  
Gyda chefndir o ddylunio 3 dimensiwn a phwyslais garddwriaethol, mae Chris yn gweithio gyda dylunwyr proffesiynol i 
optimeiddio dewisiadau a chyfansoddiadau planhigion ar gynlluniau mwy. Mae hi wedi bod yn dylunio, addysgu ac ysgrifennu 

ym maes eang plannu a dylunio dros y 25 mlynedd diwethaf. Drwy Arbor Nova Ltd, mae eu sgiliau unigol yn ategu ei gilydd i 
ganolbwyntio ar eu gweledigaeth a'u hysgogiad gyffredin i ddefnyddio planhigion lluosflwydd mewn tirweddau yn fwy 

creadigol. 
  
Prosiectau/Cyfraniadau yn y Gorffennol 

- Cyflenwi planhigion a sgiliau plannu i nifer o erddi sydd wedi ennill medal Aur yn Sioe Flodau Chelsea yn gweithio gyda 
Cleve West, Tom Stuart Smith, Arne Maynard, Dan Pearson, Anthony Paul, HarrisBugg Studio ac eraill. 

- Tyfu a chynllunio'r holl ddeunydd plannu ar gyfer cynlluniau preifat a chyhoeddus gan gynnwys: Fferm Durslade, Gardd 
Oriel Hauser a Wirth yng Ngwlad yr Haf a gynlluniwyd gan Piet Oudolf. 

- Gardd Maggie yn y Royal Marsden, a gynlluniwyd gan Piet Oudolf a nifer o erddi preifat eraill a gynlluniwyd gan Benseiri 
Tirwedd blaenllaw. 

- Cyfrannu planhigion a rhoi cyngor plannu i Erddi Horatio mewn gwahanol safleoedd ysbyty. 
 
YNGLŶN Â DIGWYDDIADAU DOCK STREET 

 
CHRIS CLAY  



 

 

Mae'r Cyfarwyddwr Technegol a'r Rheolwr Cynhyrchu Chris wedi treulio bron i 3 degawd yn rheoli a 
chyflwyno digwyddiadau, yn cefnogi enwau blaenllaw o bob rhan o fyd theatr, opera, chwaraeon a masnach, 
ac yn gweithio ar brosiectau mewn mwy na 30 o wledydd. 
  
Yn ogystal â threulio amser yn gweithio i Theatr Almeida, Opera Cenedlaethol Lloegr a’r Young Vic Theatre, mae wedi bod yn 
rhan o achlysuron chwaraeon blaenllaw, gan gynnwys Llundain 2012, a Seremoni Gyflwyno Timau ac Agor y Tour de France yn 
2014. 
  
Roedd Chris hefyd yn rhan annatod o Uwch Dîm Rheoli Dinas Diwylliant Hull UK 2017 – fel Cyfarwyddwr Technegol a 
Gweithrediadau, yn arwain y gwaith o gynhyrchu a chyflwyno rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn dechnegol. 
 
 
JENNY HUTT 
Mae profiad Jenny, Rheolwr Celfyddydau a Digwyddiadau, o gynllunio a darparu logistaidd yn cynnwys cyswllt ag artistiaid, 
rheoli swyddfa gefn, rheoli digwyddiadau a chreu a rheoli amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys agoriadau 
arddangosfeydd, lansiadau, partïon a digwyddiadau corfforaethol.  
Mae Jenny wedi treulio gyrfa lwyddiannus yn cefnogi uwch weithredwyr mewn llawer o brif sefydliadau diwylliannol y DU, gan 
gynnwys y Young Vic Theatre, Opera Cenedlaethol Lloegr, y National Theatre a'r BBC. 
Yn 2012, gweithiodd Jenny yn agos gyda'r timau artistig a gweithredol, ar gyflawni Seremonïau Agor a Chau Gemau Olympaidd a 
Pharalympaidd Llundain 2012. Yn fwyaf diweddar, gweithiodd Jenny fel Pennaeth Gweinyddiaeth Artistig a Digwyddiadau Hull 
2017, gan reoli'r gwaith o gyflwyno digwyddiadau blaenllaw ar draws y flwyddyn Dinas Diwylliant. 
  
 
 
 
YNGLŶN AG ASSEMBLY FESTIVAL 

 
Wedi'i sefydlu ym 1981, yr Assembly yw'r lleoliad sy’n gweithredu hiraf a mwyaf poblogaidd o'r lleoliadau aml-ofod sy'n 
gweithredu yng Ngŵyl Ymylol Caeredin.  
  
Yn y 40 mlynedd ers ein gŵyl gyntaf lle buom yn cynnal pum deg saith o sioeau, rydym bellach yn cyflwyno rhaglen o fwy na 200 
o gynyrchiadau i gynulleidfa o dros hanner miliwn mewn blwyddyn arferol. Dros y blynyddoedd, dechreuodd rhestr hir o enwau 
sy’n adnabyddus bellach eu taith i fod yn sêr ar lwyfan yn yr Assembly, gan gynnwys Eddie Izzard, Jo Brand, Bill Bailey a Sandi 
Toksvig, i enwi rhai.  
  
Fel hoelion wyth Caeredin, rydym yn adnabyddus am ein henw da am raglenni cyffrous a datblygu digwyddiadau creadigol a 
chynaliadwy, sy'n rhoi llwyfan i artistiaid, gwneuthurwyr a chrewyr rannu'r hyn sydd ganddynt i'w gynnig.  
  
Y tu hwnt i'n gwreiddiau yng Nghaeredin, mae gennym enw da yn rhyngwladol fel cwmni cynhyrchu blaenllaw, yn fwyaf 
diweddar gyda Love, Loss and Chianti gan Robert Bathurst ac A Christmas Carol gan Simon Callow. Rydym yn falch o Nirbhaya, 
drama a aeth i'r afael â phwnc heriol trais yn erbyn menywod yn India ac a aeth ymlaen i chwarae i theatrau llawn yn y DU, UDA 
a Chanada. 
  
Yn 2021, agorwyd Gardd Ŵyl newydd fel calon dathliadau Dinas Diwylliant Coventry yn y DU gan letya rhai o'r enwau mwyaf 
mewn cerddoriaeth, comedi, syrcas a thu hwnt. Profodd yr Ardd mor boblogaidd gyda bobl Coventry ac ymwelwyr fel ei gilydd 
bydd yn dychwelyd yng ngwanwyn 2022. 
 
 
YNGLŶN Â BIRMINGHAM 2022 
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