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DROS 589,000 YN CYMRYD RHAN YN RHAGLEN DANDELION AR 

DRAWS YR ALBAN WRTH I’R TYMOR 'HAU, TYFU, RHANNU' DDOD I 

BEN 

 

● Bu’r rhaglen Dandelion yn rhedeg am chwe mis o'r Gwanwyn i'r Hydref 2022 

● Cymerodd dros 589,000 o bobl ran mewn digwyddiadau byw a gweithgareddau 

ymarferol i ysgolion, gyda chynulleidfaoedd a chyfranogwyr ledled yr Alban  

● Cynhaliwyd dros 1,000 o ddigwyddiadau a gweithgareddau ledled y wlad   

● Penllanw’r rhaglen fyw oedd dros 500 o ddigwyddiadau Cynhaeaf, yn y 

dathliad creadigol mwyaf erioed o’r Cynhaeaf mewn cymunedau ledled yr 

Alban  

● Cymerodd dros 89,000 o ddisgyblion, ynghyd â'u teuluoedd a'u gofalwyr, ran 

mewn gweithgaredd mewn 468 o ysgolion  

● Cefnogodd buddsoddiad mewn cymunedau a sectorau ledled yr Alban dros 

1,000 o gyfleoedd cyflogaeth cyflogedig mewn sectorau creadigol, cymunedol 

a digwyddiadau, ochr yn ochr â rhaglenni datblygu proffesiynol i bobl ifanc ac 

artistiaid  

● Yn dilyn tymor cyntaf llwyddiannus, mae Dandelion nawr yn edrych i'r dyfodol 

 

16.11.2022: Mae Dandelion, y rhaglen greadigol fawr sydd wedi cyrraedd pob rhan o’r Alban 
yn annog pobl i 'Hau, Tyfu a Rhannu' bwyd, cerddoriaeth a syniadau, wedi gweld dros 589,000 
o bobl yn cymryd rhan yn ei raglen.  
 
Wedi'i lansio yng ngwanwyn 2022, dilynodd rhaglen am ddim Dandelion y tymor tyfu, a'i nod 
oedd gwneud tyfu eich bwyd eich hun mor hawdd a hygyrch â phosibl i bobl o bob oed a 
chefndir. Mae ei rhaglen greadigol o wyliau, digwyddiadau a gosodweithiau wedi dathlu 
cynaliadwyedd drwy dyfu cymunedol, gan ddod â cherddoriaeth a chelf ynghyd â gwyddoniaeth 
a thechnoleg. Wedi'i gomisiynu gan EventScotland a’i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, 
Dandelion yw cyfraniad yr Alban i UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, ac mae'n un o 10 prosiect 
creadigol mawr sydd wedi bod yn digwydd yn ystod 2022.  
 
Cafodd Dandelion ei greu yn y cyfnod clo gyda chenhadaeth i adeiladu ar ysbryd haelioni a 
chefnogaeth a fu mewn cymunedau yn ystod y pandemig byd-eang. Ceisiodd y rhaglen 
ailgysylltu pobl â'r tir y tyfir eu bwyd arno, sut mae'r bwyd yr ydym yn ei fwyta yn cael ei 
gynhyrchu a'r traddodiadau sy'n amgylchynu hynny, gan greu cyfle i feddwl o’r newydd. Yn ei 
dro, mae wedi creu swyddi, wedi buddsoddi mewn cymunedau, sbarduno cysylltiadau newydd a 
rhoi llwyfan i bobl weithredu'n bositif yn wyneb argyfwng yr hinsawdd.  
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Cyflwynwyd gweithgareddau ym mhob cwr o'r Alban, o ganol dinasoedd a threfi i bentrefi 
anghysbell a lleoliadau gwledig, o'r Gororau i'r Ucheldiroedd a'r Ynysoedd. Wrth i'w dymor chwe 
mis ddod i ben, cynhaliwyd 1056 o ddigwyddiadau ar draws y rhaglen, mewn 556 o leoliadau, 
a ddarparwyd gan dîm Dandelion a sefydliadau partner mewn cymunedau ledled y wlad.  
 
Penllanw'r rhaglen oedd y dathliad creadigol mwyaf erioed o'r Cynhaeaf a lwyfannwyd ar draws 
yr Alban. Cynhaliwyd dros 500 o ddigwyddiadau ledled yr Alban mewn partneriaeth â 
sefydliadau celfyddydol, grwpiau cymunedol ac ysgolion, mewn dathliad llawen o bobl a’r 
blaned a chyfle i ysbrydoli newid cymdeithasol cadarnhaol. Daeth cymunedau ynghyd i greu 
rhaglen ddigwyddiadau am ddim gan gynnwys prydau bwyd, ceilidhs, a pherfformiad cerddorol i 
ddathlu'r Cynhaeaf. Cyflwynwyd digwyddiadau gyda sefydliadau lleol, gan gynnwys 45 y 
dyfarnwyd cefnogaeth iddynt gan raglen grantiau pwrpasol a drefnwyd gan Dandelion a’i bartner 
BEMIS, i gyflwyno dathliadau Cynhaeaf ar gyfer eu cymunedau.  
 
Roedd y cynhaeaf yn ddiweddglo i raglen a ddechreuodd ym mis Ebrill 2022 gyda lansiad 
cenhadaeth 'hau, tyfu, rhannu' Dandelion. Roedd ffilm fer ddigidol yn nodi dechrau Dandelion, 
yn dilyn stori'r cerddor a'r crofftiwr Pàdruig Morrison y gwnaeth ei nain a'i daid sefydlu 
arbrawf yng nghefn gwlad yn byw oddi ar y grid ar Heisgeir yn Ynysoedd Allanol Heledd 75 
mlynedd yn ôl, gan dyfu eu bwyd eu hunain a byw'n gynaliadwy oddi ar y tir. Mae themâu'r ffilm 
yn adleisio rhai'r rhaglen ehangach, wrth iddi olrhain dychweliad Pàdruig i'r ynys yn 2022 fel 
rhan o Dandelion, gan gynnwys cerddoriaeth newydd a gyfansoddwyd yn arbennig ganddo. 
 
Yn ganolog i Dandelion oedd creu 12 o 'Erddi Annisgwyl' ar dir na ddefnyddiwyd o’r blaen, gan 
greu mannau tyfu a digwyddiadau wrth wraidd cymunedau, wedi’u cyflwyno mewn partneriaeth 
â sefydliadau diwylliannol lleol, gan gynnwys y rhai a sefydlwyd mewn cymunedau neu 
ardaloedd o amddifadedd sylweddol a oedd wedi'u tangynrychioli, lle'r oeddent yn darparu 
buddsoddiad a phwyslais ar gyfer pobl leol. Yn ogystal â hyn gwnaeth 'Gardd Arnofio' yn 
cynnwys tair llong, fynd ar daith o amgylch camlesi Forth a Clyde drwy gydol yr haf, gan ymweld 
ag 11 lleoliad ar hyd ei thaith, cyn cael ei hangori yn ymyl y Kelpies eiconig yn Falkirk. Yn ystod 
yr haf, cyflwynodd y gerddi 482 o ddigwyddiadau a gweithgareddau am ddim, wedi'u 
rhaglennu gan 11 Cynhyrchydd Creadigol Newydd Dandelion a'u cefnogi gan 18 o 
gerddorion preswyl a benodwyd i'r gerddi.  
 
Ochr yn ochr â chreu mannau garddio ar gyfer cymunedau, roedd Dandelion hefyd yn annog 
cynulleidfaoedd i gymryd rhan a thyfu eu bwyd eu hunain drwy roi 80,000 o blanhigion a 
hadau bwytadwy am ddim mewn cyfres o ddigwyddiadau theatrig ‘Am Ddim i Bawb' a 
gynlluniwyd i ymgysylltu â theuluoedd a thyfwyr newydd. Cynhaliwyd y rhain mewn 20 lleoliad 
ar draws yr Alban lle rhoddwyd cyngor a chefnogaeth unigol i fynychwyr gan fyfyrwyr 
garddwriaethol o Goleg Gwledig yr Alban.   
 
Cafodd 'Ciwbiau Golau Parhaus' - amgylcheddau tyfu cyflym gan ddefnyddio technolegau sy'n 
cael eu datblygu i dyfu planhigion - a gynlluniwyd yn arbennig gan Dandelion eu profi gan 
ymwelwyr ledled y wlad fel rhan o ddwy daith. Daeth y ciwbiau at ei gilydd i greu cerddoriaeth 
drawiadol a gosodweithiau golau mesmerig, yn cynnwys 13 o gomisiynau cerddoriaeth newydd  
gan gerddorion rhyngwladol ac Albanaidd blaenllaw a ysbrydolwyd gan themâu natur a 
chynaliadwyedd, gan gynnwys Fergus McCreadie a enwebwyd am wobr Mercury ac a enillodd 
wobr SAY, Arooj Aftab sydd wedi ennill gwobr Grammy mewn cydweithrediad â Maeve 
Gilchrist, Maya Youssef a'r cyfansoddwr o Glasgow, Craig Armstrong. Ymwelodd y 
gosodweithiau unigryw â safleoedd gan gynnwys Gardd Aelodau Senedd yr Alban fel rhan o’r 
Ŵyl Wleidyddiaeth ac Uwchgynhadledd Diwylliant Rhyngwladol Caeredin, Gŵyl Lyfrau 
Rhyngwladol Caeredin, Gerddi Botaneg Inverness, Parti Gardd Kelburn, a V&A Dundee. 
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Aeth beiciau cargo yn cario ciwbiau unigol hefyd ar daith o amgylch yr Alban, gan ymweld â 
lleoliadau gwledig a threfol, i gyflwyno Dandelion i gymunedau a sbarduno sgyrsiau am ble a sut 
mae ein bwyd yn cael ei dyfu. Fe wnaeth dros 96,000 o bobl brofi'r ciwbiau mewn 17 lleoliad ar 
draws y wlad.  
 
Hefyd yn rhan o’r rhaglen, cynhaliwyd dwy ŵyl gerddoriaeth am ddim, dros dridiau, a oedd 
wedi'u threfnu mewn cydweithrediad â Celtic Connections, ym Mharc Kelvingrove, Glasgow a 
Pharc Cyfarfod y Gogledd Inverness. Dros y ddau benwythnos, daeth bron i 67,000 o bobl i fod 
yn rhan o’r dorf yn y gwyliau, a chafwyd perfformiadau gan artistiaid o'r Alban a rhai 
rhyngwladol, gan gynnwys Del Amitri, King Creosote, Les Amazones d'Afrique, Karine 
Polwart, Newton Faulkner a llawer mwy. Yn ysbryd Dandelion, ochr yn ochr â'r gerddoriaeth 
fyw, roedd y gwyliau'n cynnwys sgyrsiau, gweithdai, gweithgareddau ysgolion a rhaglen 
greadigol ar gyfer pob oedran a oedd yn annog cynulleidfaoedd i fynd ati i gymryd rhan mewn 
sgyrsiau am gynaliadwyedd, gweithredu ar yr hinsawdd a'n planed.  
 
Yn ogystal â chreu mannau cysylltu cyhoeddus, ceisiodd Dandelion rymuso'r genhedlaeth nesaf 
a chefnogi Dysgu ar gyfer Cynaliadwyedd mewn ysgolion ar draws yr Alban. Galluogodd Menter 
Tyfu Ysgolion Dandelion, a gyflwynwyd mewn partneriaeth â Keep Scotland Beautiful, 468 o 
ysgolion a 89,101 o ddisgyblion ar draws yr Alban i gymryd rhan mewn prosiect STEAM 6 
mis a arweiniodd at ddigwyddiadau Cynhaeaf ar feysydd chwarae ledled y wlad. Bu'r rhaglen 
ysgolion yn archwilio cysylltiadau cymunedol a diwylliannol â'r tir ac i'r bwyd rydyn ni'n ei dyfu, a 
phlannodd y disgyblion eu cnwd eu hunain, a oedd yn cynnwys hau 258,000 o datws mewn 
2,000 tunnell o gymysgedd tyfu a wnaed yn arbennig. Yn ystod y rhaglen gwelwyd 
disgyblion yn dysgu am ddulliau traddodiadol ac arloesol o dyfu gyda 131 o giwbiau tyfu 
Dandelion wedi'u rhoi'n rhodd i ysgolion a sefydliadau addysg, gan osod technoleg newydd yn 
nwylo ceidwaid ac arloeswyr y dyfodol. Cymerodd dros 3,000 o ddisgyblion ran mewn gwers 
cerddoriaeth ddigidol fyw lle dysgon nhw ganeuon Albanaidd yn ymwneud â’r Cynhaeaf gan y 
gwerinwr Steve Byrne, yn ogystal â dysgu cân Gaeleg newydd a ysgrifennwyd ar gyfer 
Dandelion gan y cerddor Julie Fowlis a'r ethnolegydd Raghnaid Sandilands. Mae'r 
adnoddau a grëwyd ar gyfer ysgolion yn parhau i fod ar gael am ddim ar wefan Dandelion. 
  
Trwy ei raglen helaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau, mae Dandelion wedi buddsoddi 
mewn pobl, lleoedd a chymunedau ar draws yr Alban. Wedi'i ddylunio i'w ddarparu mewn 
partneriaeth ag unigolion, cymunedau a sefydliadau presennol ledled y wlad, gweithiodd y 
rhaglen gyda chyfanswm o 26 o Bartneriaid Cyflawni a Hyb, gan gynnwys cyrff cenedlaethol 
fel Keep Scotland Beautiful, Coleg Gwledig yr Alban, a Chamlesi'r Alban, ochr  yn ochr â 
phartneriaid celfyddydau lleol gan gynnwys RIG Arts yn Greenock, Fèis Rois ar draws yr 
Ucheldiroedd, a Chanolfan Gelfyddydau Lyth yn Wick, a channoedd o bartneriaid 
cymunedol ar draws gwahanol sectorau a lleoliadau, er enghraifft GalGael yn Govan, 
Inverclyde Shed a The Leven Programme, Fife. Sicrhaodd hyn fod cyllid Dandelion wedi'i 
fuddsoddi ymhell ac agos ledled y wlad, gan greu cyfleoedd newydd i bartneriaid a dosbarthu 
cefnogaeth yn deg. 
 
Yn eu tro, crëwyd dros 1,000 o gyfleoedd cyflogaeth â thâl drwy Dandelion ar draws sectorau 
gan gynnwys y celfyddydau, digwyddiadau, amaethyddiaeth, addysg, a chymuned. Roedd hyn 
yn cynnwys comisiynau a chontractau i 287 o artistiaid, cyfleoedd traws-sector â thâl i fyfyrwyr 
gan gynnwys 'Tattie Team' - 33 o fyfyrwyr o Goleg Gwledig yr Alban a ddarparodd dros 
7000 o oriau o waith yn y gymuned drwy swyddogaethau cyflogedig, a chyfleoedd creadigol gan 
gynnwys 12 o Gynhyrchwyr Creadigol sy'n Dod i'r Amlwg, 18 o Gerddorion Preswyl, a thri 
Ethnolegydd.  
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Wrth i'r tymor cychwynnol hwn ddirwyn i ben, mae Dandelion bellach yn edrych i'r dyfodol, gan 
lunio cynlluniau i gyflawni rhannau o'r rhaglen y tu hwnt i 2022 gan gynnwys cefnogi Gerddi 
Annisgwyl ac ysgolion i barhau i hau, tyfu a rhannu'n greadigol ar draws tymhorau'r dyfodol, gan 
adeiladu ar y gwaith sydd wedi'i sefydlu eleni.  
 
Dywedodd Cyfarwyddwyr Dandelion, Neil Butler, Fiona Dalgetty, Angus Farquhar, Jenny 
Howard-Coombes a Donald Shaw: "Rydym yn falch o'r hyn sydd wedi'i gyflawni yn y tymor 
cyntaf hwn o Dandelion, pa mor bell y mae wedi cyrraedd a'r cysylltiadau a wnaed gyda phobl 
ar draws yr Alban. Mae Dandelion wedi bod yn ymgymeriad aruthrol, sy'n cynnwys cannoedd o 
bobl a phartneriaid. Ein nod oedd lledaenu'r cyllid mor eang â phosibl, ac rydym wedi cael ein 
hysgogi gan ymateb hael y cyhoedd a lefel yr ymgysylltu. Mewn cyfnod anodd ac ansicr, mae'r 
weithred o dyfu a rhannu bwyd, syniadau, cerddoriaeth a diwylliannau wedi taro deuddeg gyda 
phobl ar draws yr Alban." 
 
Dywedodd y Gweinidog Diwylliant Neil Gray: 'Rwy'n falch iawn o weld bod cymaint o bobl 
wedi ymgysylltu â'r amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau Dandelion sydd ar gael ar 
draws yr Alban eleni. Ochr yn ochr â'r lefelau uchel o gymryd rhan, bydd y rhaglen uchelgeisiol 
a chreadigol hon yn annog cymunedau i barhau i gynaeafu manteision yr hyn y maen nhw 
wedi'i hau am flynyddoedd i ddod.' 
  
Meddai Marie Christie, Pennaeth Datblygu, Diwydiant Digwyddiadau yn VisitScotland: 
'Mae Dandelion wedi bod yn ychwanegiad hynod amrywiol a chyffrous i dirwedd digwyddiadau'r 
Alban eleni, gan asio syniadau a dychymyg o'r bob rhan o’r sbectrwm creadigol. Gyda 
digwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu yn digwydd ledled y wlad, mae ei rhaglen wedi bod yn 
wahoddiad gwych i gymunedau ddod at ei gilydd, gan rannu bwyd, cerddoriaeth a syniadau 
mewn ffyrdd traddodiadol ac arloesol. Mae wedi bod yn wych cefnogi rhaglen mor unigryw sydd 
wedi ysbrydoli cannoedd o filoedd o bobl ar draws yr Alban i feddwl yn gadarnhaol am sut y 
gallwn ni i gyd chwarae ein rhan wrth lunio dyfodol cynaliadwy.' 

Meddai Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: 'Daeth 
Dandelion â thyfu, gwyddoniaeth, celf a chymuned ynghyd ar gyfer prosiect gwirioneddol 
ysbrydoledig a wnaeth hoelio sylw pobl yn ogystal â rhoi cyfleoedd am ddim ledled yr Alban i 
bobl ddod at ei gilydd. Fel llawer o brosiectau UNBOXED, creodd Dandelion le i archwilio drwy 
greadigrwydd, sut y gallai dyfodol mwy cynaliadwy edrych. Gyda chymaint o bobl ifanc yn 
cymryd rhan, rwy'n siŵr ei fod wedi ysbrydoli cenhedlaeth i barhau â'u cymuned yn tyfu am 
flynyddoedd i ddod.' 

DIWEDD- 
   
Nodiadau i Olygyddion 
 
CYSYLLTIADAU CYFRYNGAU: 
Am ragor o wybodaeth am Dandelion, cysylltwch â: dandelion@mucklemedia.co.uk / 0131 228 
9713.   
 
Mae delweddau a lluniau ar gael yn y ddolen hon: Dandelion dropbox.  
 
RHAGLEN DANDELION 
Cyrhaeddodd Dandelion gynulleidfaoedd a chyfranogwyr ym mhob cwr o'r Alban. Yma gallwch 
ddysgu mwy am wahanol linynnau, a ble i gael mwy o wybodaeth ar-lein. 
  

https://www.dropbox.com/scl/fo/gmnjuipw8h296bw5eqyri/h?dl=0&rlkey=rx3fzrx6t0zmoasop0kqk880d
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Gerddi Annisgwyl 
Sefydlwyd y Gerddi Annisgwyl ar dir nad oedd yn cael ei ddefnyddio mewn 13 safle ar draws yr 
Alban mewn partneriaeth â sefydliadau celfyddydol a chymunedol lleol. Roedd lleoliadau a 
phartneriaid yn cynnwys:   
  

● Safleoedd ar draws Caithness gan gynnwys Wick a Thurso mewn partneriaeth â 
Chanolfan Gelfyddydau Lyth  

● Uist, mewn partneriaeth ag Amgueddfa a Chanolfan Gelfyddydau Taigh Chearsabhagh  
● Alness mewn partneriaeth â Fèis Rois  
● Canol Tref Forres, mewn partneriaeth â Findhorn Bay Arts  
● Maes parcio Canolfan Gymunedol Leven, Fife mewn partneriaeth â Rhaglen Leven. 

Mae'r Rhaglen Leven yn gyfuniad o sefydliadau gan gynnwys Green Action Trust, 
Cyngor Fife, ONFife, Canolfan Gymunedol Leven, Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr 
Alban, ac Ysgol Gynradd Mountfleurie  

● Canolfan 81, Garelochhead a Chlwb Hwylio Cover mewn partneriaeth â Pharc Cove, 
Argyll 

● Llyfrgell y De-orllewin, Barrs Cottage, Greenock, mewn partneriaeth â RIG Arts  
● Fferm Lauriston, mewn partneriaeth ag Edinburgh Agroecology Coop a Chanolfan 

Celfyddydau Gogledd Caeredin  
● Gerddi cymunedol ar draws Hawick, mewn partneriaeth ag Alchemy Film & Arts  
● Dundee, mewn partneriaeth â Phrifysgol Dundee, Creative Dundee a Chyngor Dinas 

Dundee  
● Gardd Govan, mewn partneriaeth â GalGael a Tenement Veg  
● Grassy knolls yn Burns House, Stranraer, mewn partneriaeth â Rhwydwaith Stove ac 

Ymddiriedolaeth Datblygu Stranraer  
● Yr Ardd Arnofio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Falkirk a Chamlesi'r 

Alban 
 

Mae rhagor o wybodaeth am y Gerddi Annisgwyl ar gael ar-lein yn Gerddi Annisgwyl.   
 
Gwyliau Dandelion 
Cynhaliwyd Gwyliau am ddim Dandelion yn yr haf, ddydd Gwener 17 – dydd Sul 19 Mehefin, 
Parc Kelvingrove Glasgow, a dydd Gwener 2 - dydd Sul 4 Medi, Parc Cyfarfod y Gogledd, 
Inverness.   
 
Mae rhagor o wybodaeth am y ddwy Ŵyl, gan gynnwys manylion yr artistiaid a’r rhaglenni 
creadigol, ar gael ar-lein yn Gwyliau Dandelion.   

  
Am ddim i Bawb 
Cynhaliwyd y digwyddiadau planhigion am ddim hyn ar draws yr Alban rhwng Mai a Gorffennaf 
2022, yn y lleoliadau canlynol: Parc Rankin, Greenock; Govan, Glasgow; Sgwâr y Ddinas, 
Dundee; Leven, Fife; Parc Kelvingrove, Glasgow; Y Kelpies, Falkirk; Fferm Lauriston, Caeredin; 
Promenâd, Stranraer; Hawick, Gororau'r Alban; Parc Hermitage, Helensburgh; a Pharc Bught, 
Inverness.   
  
Llwyfannwyd digwyddiadau bach Am Ddim i Bawb hefyd ar hyd taith Gerddi Arnofio o gamlesi’r 
Forth, Clyde a'r Union yn y lleoliadau canlynol: Glasgow, Bishopbriggs, Kirkintilloch, Kilsyth, 
Polmont, Linlithgow, Broxburn, Ratho, Basn Fountainbridge yng Nghaeredin, a Falkirk.  
 
Mae mwy o wybodaeth am y digwyddiadau Am Ddim i Bawb ar gael ar-lein yn Am Ddim i Bawb.   
  

https://dandelion.scot/programme/unexpected-gardens/
https://dandelion.scot/programme/festivals/
https://dandelion.scot/programme/unexpected-gardens/the-kelpies/
https://dandelion.scot/programme/free-for-alls/
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Ciwbiau o gwmpas yr Alban: Gosodweithiau a Theithiau Beic 
Teithiodd y Ciwbiau o Olau Parhaus yr Alban fel gosodweithiau trwy fis Mehefin i 2022, gan 
ymweld â'r lleoliadau canlynol: V&A Dundee; Parti Gardd Kelburn; Gŵyl Lyfrau Ryngwladol 
Caeredin; Gŵyl Gwleidyddiaeth Senedd yr Alban; Uwchgynhadledd Diwylliant Rhyngwladol 
Caeredin; a Gerddi Botaneg Inverness. Teithiodd y Ciwbiau hefyd y wlad ar feiciau cargo, gan 
ymweld â chymunedau yn Falkirk, Greenock, Glasgow, Caeredin, Stranraer, Hawick, Forres, 
Inverness, Thurso, Alness a Wick.  
  
Mae rhagor o wybodaeth am y Gosodweithiau Ciwbiau fel sydd ar gael ar-lein yn Ciwbiau o 
Olau Parhaus. 
 
Dathliadau Cynhaeaf 
Cynhaliwyd dathliadau cynhaeaf drwy benwythnos dydd Gwener 9 - dydd Sul 11 Medi, mewn 
mannau cymunedol, ysgolion ac yng Ngerddi Annisgwyl ar draws yr Alban. Ond oherwydd y bu 
Ei Mawrhydi'r Frenhines farw ddydd Iau 8 Medi, cafodd rhai digwyddiadau eu haildrefnu i gael 
eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn, rhwng Medi a Thachwedd 2022. Mae rhagor o 
wybodaeth am y Cynhaeaf ar gael ar-lein yn y Cynhaeaf 
<https://dandelion.scot/programme/harvest/>. 
  
Dandelion mewn Ysgolion  
Gweithiodd Menter Ysgolion Dandelion gyda 468 o ysgolion ar draws yr Alban o Wanwyn 2022, 
gyda disgyblion yn dysgu mwy am dyfu gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a chiwbiau tyfu 
cyflym Dandelion. Tyfwyd hefyd gannoedd o filoedd o datws o hadau a dysgodd y plant fwy am 
ein cysylltiad â'r tir a thraddodiadau diwylliannol y Cynhaeaf.  
 
Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen ysgolion, gan gynnwys adnoddau ysgolion ar gael ar-lein 
yn Ysgolion Dandelion.   
 
YNGLŶN Â DANDELION: 
• Mae Dandelion yn rhaglen greadigol uchelgeisiol sy'n cael ei chynnal ledled yr Alban, gan 
ddangos pŵer gweithredu ar y cyd mewn menter fawr 'tyfu eich hun'. Nod y prosiect yw gwneud 
tyfu eich bwyd eich hun mor hawdd a hygyrch â phosibl i bobl o bob oedran, Yn 2022, gwelwyd 
digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ledled yr Alban - o'r ynysoedd anghysbell i 
ganolfannau dinasoedd – gan gynnwys gwyliau, cerddoriaeth, a choginio, gan gyrraedd 
cynulleidfaoedd ledled y byd drwy ffilmiau ar-lein, a gweithgareddau digidol. Ym mis Medi 
arweiniodd y gweithgareddau hyn at gannoedd o wyliau cynhaeaf ar draws y wlad, gan ail-
ddychmygu'r dathliad traddodiadol hwn ar gyfer yr 21ain ganrif. 
  

• Crëwyd Dandelion gan aelodau'r tîm yn 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, Celfyddydau Aproxima; Jenny Howard Coombes, Cyfarwyddwr 
Gweithredol Dandelion; James Johnson, Dylunio GetMade; Pàdruig Morrison, cerddor, a 
chrofftiwr; Jenny Niven, cynhyrchydd a chyfarwyddwr diwylliannol llawrydd); Tanveer Parnez, 
BEMIS Yr Alban; Donald Shaw, Cysylltiadau Celtaidd; Nicola Strachan, Sefydliad James 
Hutton; Caroline Thompson, Arbenigwr Cynhwysiant a Gwerthuso. 
  
• Wedi'i gomisiynu gan EventScotland a'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban, Dandelion yw 
cyfraniad yr Alban i 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.  

https://dandelion.scot/programme/cubes-of-perpetual-light/
https://dandelion.scot/programme/cubes-of-perpetual-light/
https://dandelion.scot/schools/
http://www.dandelion.scot/
https://www.instagram.com/dandelionscot
https://www.facebook.com/Dandelion-Scot
https://twitter.com/DandelionScot
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YNGLŶN Â DIGWYDDIAD YR ALBAN 
• 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. Am ragor o wybodaeth am EventScotland, ei rhaglenni ariannu a 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 ar draws y byd, yn rhoi 
cefnogaeth i'r diwydiant twristiaeth ac yn dod â thwf twristiaeth gynaliadwy i'r Alban. 
  
• Mae EventScotland wedi comisiynu Dandelion ar ran Llywodraeth yr Alban. 
  
• Am fwy o wybodaeth am VisitScotland gweler www.visitscotland.org neu am wybodaeth am yr 
Alban fel cyrchfan i ymwelwyr gweler www.visitscotland.com.  
 

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. Mae'n cynnwys digwyddiadau, gosodiadau ar raddfa fawr am ddim, a 
phrofiadau digidol 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 meysydd 
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 Southampton ac o 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 ac fe'i comisiynir ac fe'i cyflwynir mewn 
partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol, ac EventScotland. 

Ymhlith y prosiectau eraill a gyflwynwyd yn yr Alban yn ogystal â Dandelion roedd About Us (a  
agorodd y rhaglen UNBOXED yn Paisley ar 1 March), 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 

 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu gan: 
   

 
  

http://www.eventscotland.org/%20/t%20_blank
http://www.twitter.com/eventscotnews%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
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funboxed2022.uk%2F&data=05%7C01%7CBen.McKnight%40unboxed2022.uk%7C5f5ebc2553cb4cc377b308dac7332480%7C96073eca79ba43aba52250a25aba167e%7C0%7C0%7C638041319726057686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PvxKVPOQRDECQWf3bsFg%2FyEFOZoW6x9qa8Z%2BQ7RlwMQ%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funboxed2022.uk%2Fexplore%23about-us&data=05%7C01%7CBen.McKnight%40unboxed2022.uk%7C5f5ebc2553cb4cc377b308dac7332480%7C96073eca79ba43aba52250a25aba167e%7C0%7C0%7C638041319726057686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cm8ygWuZBzaYdPOZzeX1oh4DTzAglM5Uf%2FIS3Xyksd8%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funboxed2022.uk%2Fdreamachine%2520%2Ft%2520_blank%2520%2522%2520%2Fo%2520%2522https%3A%2Funboxed2022.uk%2Fdreamachine%2520%2Ft%2520_blank%2520&data=05%7C01%7CBen.McKnight%40unboxed2022.uk%7C5f5ebc2553cb4cc377b308dac7332480%7C96073eca79ba43aba52250a25aba167e%7C0%7C0%7C638041319726057686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9%2Fv9%2FlKlOS1juAijuTmcYpbmr9r06lO6ugTLqXXFaWY%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funboxed2022.uk%2Fgreen-space-dark-skies&data=05%7C01%7CBen.McKnight%40unboxed2022.uk%7C5f5ebc2553cb4cc377b308dac7332480%7C96073eca79ba43aba52250a25aba167e%7C0%7C0%7C638041319726057686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjnCuJy7uW7oaOXpWtMABEyZA67vPwQY%2BoG2pIqivt0%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funboxed2022.uk%2Fgreen-space-dark-skies&data=05%7C01%7CBen.McKnight%40unboxed2022.uk%7C5f5ebc2553cb4cc377b308dac7332480%7C96073eca79ba43aba52250a25aba167e%7C0%7C0%7C638041319726057686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjnCuJy7uW7oaOXpWtMABEyZA67vPwQY%2BoG2pIqivt0%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funboxed2022.uk%2Fstorytrails%2522%2520%2Fo%2520%2522https%3A%2Funboxed2022.uk%2Fstorytrails&data=05%7C01%7CBen.McKnight%40unboxed2022.uk%7C5f5ebc2553cb4cc377b308dac7332480%7C96073eca79ba43aba52250a25aba167e%7C0%7C0%7C638041319726213897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S%2FLEgqYjYGFSrC6bXkFa%2F7uwnsxXo2BYrc%2BLMsVe96Y%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unboxed2022.uk%2F&data=05%7C01%7CBen.McKnight%40unboxed2022.uk%7C5f5ebc2553cb4cc377b308dac7332480%7C96073eca79ba43aba52250a25aba167e%7C0%7C0%7C638041319726213897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=APqFrq%2F12xWgfqb1pbXAoBxDq7A3LdFuHHjBD4FY6lM%3D&reserved=0

