
 

 

 

Datganiad i’r wasg 
3 Tachwedd 2022 
 
About Us, Tŵr Llundain: 16-19 Tachwedd 2022 
AM DDIM. Sioeau pob 30 munud rhwng 5.30pm a 9.30pm bob nos. 
 

MAE UNBOXED YN DOD Â 13.8 BILIWN O FLYNYDDOEDD O HANES I DŴR 

LLUNDAIN GYDA SIOE OLEUADAU RYFEDDOL FYW 
 

Rhwng 16 a 19 Tachwedd, bydd Tŵr Llundain yn dod yn gynfas ar gyfer stori dros 13.8 biliwn o 

flynyddoedd o hanes, o’r Glec Fawr hyd heddiw. Caiff y tirnod eiconig ei drawsnewid gan About Us, 

sef sioe oleuadau ryfeddol sy’n cyfuno corau byw o bob rhan o Gymru, Lloegr, a Gogledd Iwerddon yn 

perfformio sgôr wreiddiol gan y cyfansoddwr a’r cerddor o fri, Nitin Sawhney CBE; barddoniaeth gan 

feirdd blaenllaw a phlant ysgol; a gosodwaith amlgyfrwng. 

 
Mae About Us yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, sef 10 comisiwn creadigol mawr y mae 

miliynau o bobl wedi’u mwynhau drwy ddigwyddiadau mewn dros 100 o leoliadau ledled y DU ac ar 

draws llwyfannau digidol a darlledu eleni. 

 

Ym mis Mawrth, lansiodd About Us rhaglen fyw UNBOXED yn Paisley, cyn mynd i Derry-Londonderry, 

Caernarfon, Luton a Hull. Ym mhob lleoliad, bu adeiladau hanesyddol – o abaty i gastell i neuadd dref 

– yn gartref i stori yn dathlu’r ffyrdd diddiwedd yr ydym wedi’n cysylltu â’r cosmos, byd natur a’n 

gilydd, ac elfennau o’r sioe wedi’u creu gan blant ysgol ac aelodau o bob cymuned. Mae About Us yn 

Nhŵr Llundain yn dod â chynnwys a grëwyd gan a chyda phobl at ei gilydd o bob un o’r lleoliadau 

blaenorol. 

 

Mae’r tafluniad 25 munud o hyd yn cynnwys geiriau gan rai o feirdd mwyaf cyffrous y DU heddiw: Llŷr 

Gwyn Lewis, Jen Hadfield, Jason Allen-Paisant, Khairani Barokka, Stephen Sexton a Grug Muse. Caiff y 

corau sy’n perfformio sgôr Nitin Sawhney eu cyfarwyddo’n gerddorol gan Osnat Schmool. Ac, ar gyfer 

About us yn Nhŵr Llundain, bydd cantorion o bob un o bum lleoliad y daith ledled y DU, gan gynnwys 

aelodau o gôr Codetta, Hull Freedom Chorus, Glasgow City Chorus, Côr Dre, Côr Eifionydd, a BIG Hat 

Factory Choir, yn dod ynghyd am y tro cyntaf. 

 

Yn ystod y dydd, bydd gosodweithiau amlgyfrwng dros dro yn arddangos creadigrwydd plant wrth i 

gynigion buddugol cystadleuaeth farddoniaeth a chodio ryngwladol i bobl ifanc gael eu harddangos 

ochr yn ochr â cherddi ac animeiddiadau Scratch a grëwyd mewn gweithdai ysgol About Us, yn ogystal 

â phortreadau byw o bobl leol o leoliadau taith y DU. Eleni mae About Us wedi parhau i weithio ym 

mhob un o bum lleoliad y daith i gyflwyno gweithdai barddoniaeth a chodio. 

 



  

Dywedodd Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol yn UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: “Mae About Us 

yn enghraifft wych o sut mae prosiectau UNBOXED wedi cynnwys pobl greadigol o sectorau gwahanol, 

wedi cyflawni cyfranogiad cymunedol ledled y DU ac wedi ysbrydoli plant a phobl ifanc drwy 

wyddoniaeth a chelf. Mae pobl mewn pum tref a dinas ledled y DU eisoes wedi mwynhau About Us. 

Rydyn ni wrth ein boddau yn dod â’r sioe ryfeddol hon i Dŵr Llundain y mis hwn, gyda chantorion o 

bob un o leoliadau’r daith yn gwneud y digwyddiad hyd yn oed yn fwy arbennig.”  

 

Dywedodd Lysander Ashton, Cyfarwyddwr 59 Productions a Chyfarwyddwr Prosiect About Us: 

"Crëwyd Amdanom Ni drwy broses gydweithredol a ddaeth â beirdd, gwyddonwyr, cerddorion, 

artistiaid gweledol a phlant ysgol o bob rhan o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban ynghyd i 

greu golwg gyfansawdd hynod gyfoethog o’r bydysawd rhyfeddol y mae pob un ohonom yn ei rannu. 

Mae'n wahoddiad i gael profiad o’r byd lle rydych wedi'ch gwneud o sêr, rydych wedi'ch adeiladu o 

driliwn o gelloedd cywrain yn cydweithio ac yn gwneud cysylltiad â'r biliynau o bobl a chreaduriaid 

byw eraill a ddaeth yn sgîl y Glec Fawr. Ar ôl ymweld â lleoliadau o amgylch y DU, rwyf wrth fy modd 

ein bod yn gallu dod ag About Us i Dŵr Llundain.” 
 

59 Productions oedd un o'r grymoedd creadigol a thechnolegol y tu ôl i Seremoni Agoriadol Gemau 

Olympaidd Llundain 2012. Mae Stemettes yn fenter gymdeithasol arobryn sy’n gweithio i ymgysylltu, 

hysbysu a chysylltu’r genhedlaeth nesaf o fenywod a phobl anneuaidd â gwyddoniaeth, technoleg, 

peirianneg a mathemateg drwy arddangos amrywiaeth o bobl sy’n gweithio yn y meysydd hyn. The 

Poetry Society yw un o sefydliadau celfyddydol mwyaf deinamig y DU, yn cynhyrchu rhaglenni addysg 

a chomisiynu arloesol ar gyfer pobl o bob oed.Pe 

 

Mae rhaglen UNBOXED wedi cynnwys digwyddiadau am ddim mewn dros 100 o drefi, dinasoedd a 

phentrefi, yn ogystal â chynnwys mawr a wnaed ar gyfer llwyfannau digidol a darlledu. Bydd rhaglen 

fyw UNBOXED yn cyrraedd ei hanterth ar 20 Tachwedd gyda SEE MONSTER yn Weston-super-Mare, a 

gall cynulleidfaoedd barhau i gael mynediad i gynnwys creadigol  UNBOXED a grëwyd ar gyfer 

llwyfannau digidol a darlledu, megis teithiau realiti estynedig o drefi a dinasoedd ledled y DU 

(StoryTrails); taith o gysawd yr haul (Our Place in Space); gweithiau celf wedi’u ffilmio a grëwyd yn 

nhirweddau naturiol y DU (Goleuo’r Gwyllt); a stori o’r dyfodol (GALWAD), yn ogystal ag adnoddau 

dysgu helaeth i ysgolion sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm. 

 

Caiff UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 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. Cyflwynir About Us yn Nhŵr Llundain diolch i Historic Royal Palaces. 

 
Lawrlwytho delweddau’r wasg  
https://tinyurl.com/About-Us-Tower-of-London 
 
Cysylltiadau’r cyfryngau  
Jeanette Ward | Pennaeth Cyswllt â'r Cyfryngau | UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 
Jeanette.Ward@unboxed2022.uk | 07729 930 812 
 

https://birmingham2022.sharepoint.com/sites/fes22/MCO/MCO%20Delivery/PRESS%20&%20MEDIA/Campaigns/About%20Us%20LONDON/unboxed2022.uk
https://seemonster.co.uk/
https://story-trails.com/
https://ourplaceinspace.earth/
https://greenspacedarkskies.uk/cy/
https://www.galwad.cymru/cy/unboxed
https://tinyurl.com/About-Us-Tower-of-London
mailto:Jeanette.Ward@unboxed2022.uk


  

  



  

Gwybodaeth rhestru  
About Us, rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU  

Rhwng 16 a 19 Tachwedd 2022, Tŵr Llundain  

Mae'r digwyddiad hwn yn yr awyr agored am ddim, yn addas i bobl o bob oed ac mae’r tocynnau  
AM DDIM. Sioeau pob 30 munud rhwng 5.30pm a 9.30pm bob nos. (Hyd 25 munud)  
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i aboutus.earth | unboxed2022.uk  
 
Nodiadau i olygyddion 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad sy’n digwydd ledled y DU yn 2022. Mae’n cynnwys digwyddiadau, 
gosodweithiau 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 
20 Tachwedd 2022 – o Ynysoedd Allanol Heledd i Luton ac o Omagh i Abertawe, ac ar draws y cyfryngau traddodiadol ac 
ar-lein. Caiff UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 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.   

Mae 59 Productions yn stiwdio ddylunio a chwmni cynhyrchu sy'n arbenigo mewn dylunio a yrrir gan stori. O fapio 
tafluniadau pensaernïol i arddangosfeydd; o brofiadau Realiti Rhithwir i ddigwyddiadau; o ddylunio theatrig i 
ymgynghoriaeth dechnegol, mae cwmni o awduron, cyfarwyddwyr, penseiri, animeiddwyr, artistiaid gweledol a 
thechnolegwyr 59 yn cynhyrchu gwaith artistig sy’n ceisio syfrdanu cynulleidfaoedd o bob math. Gan adeiladu ar dros 
ddegawd o brofiad yn gwneud gwaith theatraidd i rai o leoliadau gorau’r byd – gan gynnwys gwaith sydd wedi ennill 
gwobrau Olivier a Tony i’r National Theatr, West End a Broadway, ac i lawer o sefydliadau diwylliannol mawr y byd – yn 
fwy diweddar, mae'r cwmni wedi dod yn enwog am greu gweithiau celf cyhoeddus ysblennydd, gan fapio rhai o adeiladau 
mwyaf eiconig y byd, gan gynnwys Tŷ Opera Sydney, Amgueddfa Guggenheim Bilbao, Haneb Washington DC a Phencadlys 
y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. 59 Productions hefyd yn adnabyddus am brosiectau fel arddangosfa David Bowie 
Is yn Amgueddfa’r V&A, a ddyluniwyd ac am ei gwaith arobryn ei hun yn Realiti Rhithwir. 

59productions.co.uk | Twitter: @59productions | Instagram: @59_productions 

Creodd Dr Anne-Marie Imafidon MBE y Stemettes yn 2013 er mwyn sicrhau bod merched, merched ifanc, a phobl ifanc 

anneuaidd yn gwybod bod meysydd technegol ar eu cyfer nhw. Cenhadaeth Stemettes yw ysbrydoli, annog a chefnogi 

pobl ifanc i feysydd STEM gyda'u hethos 'Am Ddim, Hwyl, Bwyd'. O 2021, mae Stemettes wedi newid bywydau dros 55,000 

o bobl ifanc ledled y DU, Iwerddon a rhannau o Ewrop. Mae Stemettes yn cynnal mwy na 50 o ymyriadau bob blwyddyn – 

cymysgedd o raglenni carfanau croestoriadol, digwyddiadau sy’n cael effaith a llwyfannau cynnwys ysbrydoledig. Mae’r 

ymyriadau hyn yn gwella canfyddiadau o STEM, yn codi ymwybyddiaeth o opsiynau o fewn STEM, yn tyfu’r rhwydwaith 

sydd gan y bobl ifanc hyn ar draws STEM ac yn gwella eu hunan hyder a hyder STEM. Y camau nesaf i Stemettes yw 

datblygu’r cyrhaeddiad a’r rhaglenni sydd ganddynt ledled y wlad i fannau lle nad yw STEM mor boblogaidd, ymestyn y 

ddarpariaeth Stemette i Rieni, Gwarcheidwaid ac Athrawon (y mae’r Stemettes yn eu galw’n Ddylanwadwyr) a 

thrawsnewid cyn-fyfyrwyr i feysydd STEM. Gall pawb sydd am helpu gyfrannu at Stemette Futures, lledaenu’r gair am 

Stemettes mor bell â phosibl, a gwirfoddoli ar raglen Stemettes. I bawb sydd eisoes yn y diwydiant, y ffordd orau o gefnogi 

fyddai sicrhau nad oes angen i Stemettes fodoli. Defnyddiwch eich maes dylanwad i fod yn gyfaill da, sicrhewch fod 

arferion teg yn cael ei ddefnyddio yn eich gweithle ar draws arferion cyflogi, dyrchafiad a dyrannu swyddi cyfrifoldeb. 

stemettes.org | Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn /Stemettes 

 
The Poetry Society yw prif sefydliad barddoniaeth y DU. Gyda rhaglenni addysg a chomisiynu arloesol, a chalendr llawn 
dop o berfformiadau, cystadlaethau, a phrosiectau digidol, mae The Poetry Society yn hyrwyddo barddoniaeth i bobl o 
bob oed. Sefydlwyd The Poetry Society yn 1909 i hybu 'cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad mwy cyffredinol o 
farddoniaeth'. Ers hynny, mae wedi tyfu i fod yn sefydliad celfyddydol deinamig, yn cynrychioli beirdd a barddoniaeth yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ganddi aelodaeth fyd-eang ffyniannus, mae’n cyhoeddi cylchgrawn barddoniaeth 
mwyaf blaenllaw’r DU, sef The Poetry Review, ac mae’n cynnal cynlluniau datblygu talent dylanwadol fel y National Poetry 
Competition a Foyle Young Poets of the Year Award. Bob blwyddyn, mae pobl o bob oed yn cymryd rhan yng 

https://aboutus.earth/am-y-sioe/?lang=cy
https://unboxed2022.uk/cy/about-us
https://unboxed2022.uk/cy
http://59productions.co.uk/


  

ngweithgareddau The Poetry Society o bob ardal cod post yn y DU a dros 100 o wledydd ledled y byd. Mae The Poetry 
Society, sy’n arbenigo mewn addysg barddoniaeth i bobl ifanc, yn trefnu ymweliadau gan feirdd mewn ystafelloedd 
dosbarth drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â chreu adnoddau addysgu dibynadwy, hwyluso gwaith mewn lleoliadau dysgu 
anffurfiol a rhedeg y rhwydwaith cymunedol bywiog 'Young Poets Network' ar-lein. Mae The Poetry Society yn Sefydliad 
Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr ac yn elusen gofrestredig. 
 
poetrysociety.org.uk | youngpoetsnetwork.org.uk | Facebook a Twitter @PoetrySociety | Instagram @thepoetrysociety  
 
Mae Historic Royal Palaces yn dîm o bobl sy'n dwlu ar chwech o'r palasau mwyaf rhyfeddol yn y byd, ac sy’n gofalu 
amdanynt. Rydym yn creu lle llawn cyffro. Rydym am i bawb deimlo bod croeso iddynt a'u bod yn cael eu derbyn. Rydym 
yn adrodd straeon am y brenhinoedd rydych yn eu hadnabod a'r bywydau nad ydych yn eu hadnabod. Rydym yn gadael i 
bobl archwilio ac rydym yn tanio'r dychymyg. Rydym yn elusen ac mae eich cefnogaeth yn rhoi dyfodol i'r palasau, i bawb. 
 
Rhif elusen gofrestredig 1068852. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.hrp.org.uk 

 

http://www.hrp.org.uk/

