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CRËWYD GAN FILOEDD, MWYNHAWYD GAN FILIYNAU  
DATA WEDI'I RYDDHAU AR GYFER UNBOXED: CREADIGRWYDD YN Y DU  

 

• Rhaglen o ddeg comisiwn mawr ledled y DU yn cael cynulleidfa o dros 18 miliwn drwy 

gyfryngau byw, digidol a darlledu  

• Mae'r rhaglen, a gyflwynwyd ym mhob un o bedair gwlad y DU, yn esiampl newydd o 

raglennu diwylliannol, gyda buddsoddiad mewn creadigrwydd a chydweithio traws-

sector  

• Mae 1.7 miliwn o bobl ifanc a theuluoedd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau 

dysgu, gwirfoddoli a chyfranogi ledled y DU 

• Cafodd mwy na 6,000 o swyddi a chyfleoedd gyda thâl eu cefnogi ym meysydd 

gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a'r celfyddydau   

 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU heddiw yn cyhoeddi data dros dro sy'n nodi effaith ei raglen o 

ddeg comisiwn mawr a gynhaliwyd ym mhob un o bedair gwlad y DU yn 2022. Mae'n rhaglen a oedd 

yn rhad ac am ddim, a gynlluniwyd i fod mor hygyrch a chynhwysol â phosibl, wedi dod â phobl at ei 

gilydd mewn digwyddiadau byw ledled y DU, a thrwy gynnwys digidol a darlledu, gan gyflawni 

cynulleidfa o dros 18 miliwn. Mae'r cyhoeddiad yn nodi diwedd y rhaglen fyw ar y penwythnos. 

 

Mae 2.8 miliwn wedi mynychu digwyddiadau byw mewn 107 o leoliadau ledled y DU yn cynnwys 

miloedd o ddigwyddiadau cymunedol unigol; mae 13.5 miliwn wedi ymgysylltu â chynnwys a 

gomisiynwyd ar gyfer darlledu a llwyfannau digidol – nifer sy’n parhau i dyfu; ac mae 1.7 miliwn wedi 

cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu, gwirfoddoli a chyfranogiad cymunedol. Mae llawer o'r 

lleoliadau ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn drefi, dinasoedd ac ardaloedd 

gwledig nad ydynt yn cael eu gwasanaethu cystal gan raglenni diwylliannol mawr. Mae’r rhaglen 

wedi archwilio syniadau a phosibiliadau newydd pwysig ar gyfer y dyfodol, o gynaliadwyedd i rym y 

meddwl dynol, i ffyrdd newydd arloesol o adrodd straeon. 

 

Roedd cyfleoedd dysgu, gwirfoddoli a chyfranogi y cyhoedd, ledled y DU ac ar-lein,  yn cynnwys 

teithiau ysgol, gwersi, cynulliadau a gweithdai, cystadlaethau barddoniaeth a chodio, mentrau tyfu 

cymunedol a phrosiectau gwyddoniaeth dinasyddion. Mae gweithgareddau ar gyfer plant ysgol wedi 

ategu rhaglen UNBOXED gan ganolbwyntio ar bynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, 

celfyddydau a mathemateg (STEAM) sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm cenedlaethol.   

 

Mae UNBOXED wedi cyfrannu at dirwedd greadigol y DU drwy fuddsoddi mewn ymchwil ac 

arloesedd a thrwy gefnogi cyfleoedd cyflogaeth a datblygu. Mae'r rhaglen wedi archwilio syniadau 

newydd drwy ddull cydweithredol unigryw traws sector o raglenni a oedd yn cynnwys ymchwil a 



datblygiad wedi'i ariannu yn ystod y pandemig, gan gefnogi llawer o sefydliadau creadigol a 

gweithwyr llawrydd drwy'r cyfnod hwnnw.  

 

Cafodd pobl greadigol o feysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a'r celfyddydau (STEAM) 

gefnogaeth i ddylunio a chyflwyno'r rhaglen o niwrowyddonwyr, astroffisegwyr, rhaglenwyr 

cyfrifiadurol a pheirianwyr strwythurol i feirdd, cerddorion, artistiaid a dylunwyr setiau i greu 

prosiectau arloesol. Mae pobl ifanc a phobl greadigol sy'n dod i'r amlwg hefyd wedi cael cyfleoedd 

hyfforddiant i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol ac i ennill profiad gwerthfawr. 

 

Dywedodd Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: "O'r cychwyn 

cyntaf, gwnaeth UNBOXED weithredu dull gwahanol o gomisiynu, gan fuddsoddi mewn 

cydweithrediad newydd  rhwng sefydliadau ac unigolion gan ddefnyddio'r arloesedd creadigol o 

fewn meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, yn ogystal â'r celfyddydau. 

Galluogodd filoedd o feddyliau creadigol i arbrofi a chydweithio ar brosiectau mawr, gan gynhyrchu 

rhaglen ddigynsail sydd wedi creu atgofion bythgofiadwy i filiynau ledled y DU a  bod yn gatalydd ac 

yn sbardun i syniadau a chyfleoedd newydd. Rwy’n falch ein bod ni, trwy UNBOXED, wedi gallu creu 

atgofion llawen i filiynau o bobl mewn cymunedau ledled y DU.” 

 

Dywedodd y Fonesig Vikki Heywood DBE, Cadeirydd Bwrdd UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: 

“Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu dangos effaith sylweddol gwaith y miloedd a greodd ŵyl a 

fwynhawyd gan filiynau. Mae maint ac uchelgais UNBOXED yn tanlinellu ehangder yr ymgysylltiad 

creadigol ym mhoblogaeth y DU ac yn dangos gwerth a phŵer creadigrwydd i drawsnewid sut rydym 

yn cyd-fyw ac yn deall ein gilydd. 

  

“Bydd gwaddol y rhaglen hon o filoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau mewn 107 o leoedd, a 

ddarlledir ar draws y DU ac sy’n cyrraedd 85 o wledydd, yn bellgyrhaeddol, o osodiadau parhaol a 

theithiol ar gyfer adloniant cyhoeddus yn y dyfodol, i welliannau mewn dysgu trwy ymchwil 

wyddonol ac adnoddau addysgu. Mae'r effaith bersonol ar y miloedd o bobl ifanc sydd wedi bod yn 

rhan o UNBOXED wedi bod yn ysbrydoledig. Mae UNBOXED yn falch o’r rhan gref y mae wedi’i 

chwarae yn adferiad COVID yn y DU.” 

 

Mae'r rhaglen ryngwladol UNBOXED wedi cyrraedd dros 85 o wledydd, ac  yn ysgogi 

cydweithrediadau diwylliannol newydd a phrofiadau a rennir, i arddangos creadigrwydd y DU. Daeth 

y rhaglen â chymuned fyd-eang o ymchwilwyr ac ymarferwyr ynghyd i gael sgyrsiau hanfodol pellach 

am rôl creadigrwydd ac arloesedd cyfunol wrth greu dyfodol gwell. 

 

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. 

 

Dywedodd Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon: “Roeddwn yn 

falch iawn o gymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau yn gysylltiedig â GALWAD a oedd yn 

ddathliad cyffrous o greadigrwydd, yn seiliedig ar gyd-greu, ac yn cynnwys cymunedau amrywiol 

ledled Cymru. 



  

“Roedd gwaith GALWAD yn hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn ogystal â bod yn 

gyfle i arddangos ein talent greadigol ar lwyfan rhyngwladol. Roedd hefyd yn fuddsoddiad yn y 

sectorau creadigol a diwylliannol, gan greu cyfleoedd ar gyfer talent heb gynrychiolaeth ddigonol a 

chefnogi’r diwydiannau creadigol.” 

 

Dywedodd y Gweinidog dros Chwaraeon, Twristiaeth a Chymdeithas Sifil, Andrew Stuart AS: “Ers 

mis Mawrth, mae deg comisiwn arloesol wedi mynd â diwylliant at garreg drws miliynau mewn 

cymunedau ledled y DU. Ffurfiodd UNBOXED glymbleidiau creadigol arloesol mewn rhaglenni a 

ysbrydolodd bobl a fynychodd ddigwyddiadau, a gymerodd ran ar-lein neu a wyliodd ar y teledu. 

 

“Wrth i’r ŵyl dynnu at ei therfyn, mae maint a chyrhaeddiad y prosiect hwn a’r hyn y mae wedi’i 

gyflawni yn amlwg i’w weld. Mae UNBOXED wedi denu cynulleidfaoedd newydd i’r celfyddydau a 

diwylliant, wedi dod â phobl ynghyd ac wedi arddangos y dalent greadigol a’r arloesedd blaengar 

sydd gennym yma ar ein glannau.” 

 

Dywedodd Neil Gray, Gweinidog Diwylliant Llywodraeth yr Alban: “Rwy’n falch ein bod wedi cael y 

cyfle i ymwneud â’r amrywiol ddigwyddiadau a gweithgareddau Dandelion yma yn yr Alban.  

 

Gwelodd Dandelion filoedd o swyddi i weithwyr creadigol a chontractwyr. Roedd lefelau cyfranogiad 

mawr hefyd gyda bron i 600,000 o bobl yn cymryd rhan gan gynnwys bron i 90,000 o ddisgyblion 

ysgol a dros 500 o gymunedau yn cael eu hannog i hau, tyfu a rhannu – am flynyddoedd i ddod.” 

 

Mae gwerthusiad terfynol o'r rhaglen yn cael ei gynnal gan KMPG ar ran y pedair llywodraeth a'r 

pedair asiantaeth gyflenwi, a gyhoeddir yn gynnar yn 2023. 

 

Lawrlwytho delweddau comisiwn UNBOXED - https://bit.ly/37WtAUl 

 

Ceisiadau am ragor o wybodaeth a chyfweliad: jeanette.ward@unboxed2022.uk | 07729 930 812 

 

Nodiadau i olygyddion  

 

1. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy'n cael ei gynnal ledled y DU yn 

2022, gyda'r bwriad o gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n cynnwys digwyddiadau, 

gosodweithiau 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 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.  

 

Comisiynwyd y prosiectau UNBOXED yn dilyn rhaglen ymchwil a datblygu cyflogedig dros gyfnod o dri mis 

rhwng Tachwedd 2020 a Ionawr 2021. Roedd y broses asesu drylwyr yn cynnwys mwy na 500 o bobl 

https://www.dropbox.com/sh/47iox5d0pit6rdk/AAA3tU_oOhQYSE2gObWKCkTMa?dl=0
mailto:jeanette.ward@unboxed2022.uk


greadigol, gan gynnwys mwy na 100 o weithwyr llawrydd o bob rhan o'r DU, o feysydd gwyddoniaeth, 

technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Arweiniodd yr alwad agored wreiddiol ar gyfer y 

gwaith ymchwil a datblygu at 299 o gyflwyniadau, yn cynnwys bron i 3,000 o unigolion a sefydliadau. 

 

2. Ynglŷn â deg comisiwn UNBOXED  

 

Roedd comisiynau UNBOXED yn creu cyfleoedd i deuluoedd a chymunedau ddod at ei gilydd a myfyrio am 

bwy ydyn ni a sut rydyn ni'n cysylltu â'n gilydd. Mae Amdanom Ni yn daith drwy 13.8 biliwn o flynyddoedd 

o hanes o'r Glec Fawr hyd heddiw drwy sioe oleuadau rhyfeddol sy'n cyfuno sgôr wreiddiol gan y 

cyfansoddwr a'r cerddor Nitin Sawhney CBE, corau, gosodwaith barddoniaeth ac amlgyfrwng yn 'Paisley, 

Derry-Londonderry, Caernarfon, Luton, Hull a Llundain. Mae Our Place in Space yn fersiwn ar raddfa o 

gysawd yr haul ar ffurf llwybr o gerfluniau 8.5km o hyd, a  ddyluniwyd gan yr artist a'r awdur Oliver Jeffers 

gyda'r astroffisegydd yr Athro Stephen Smartt.  Mae llwybrau Our Place in Space wedi ymweld â phedwar 

lleoliad – Derry-Londonderry, Belfast, Caergrawnt a Lerpwl – a bydd yn agor yn Amgueddfa Trafnidiaeth 

Ulster yn y gwanwyn. 

 

Gwnaeth comisiynau UNBOXED archwilio ffyrdd newydd o adrodd straeon drwy gyfryngau digidol a 

darlledu. Mae Green Space Dark Skies yn gyfres o ffilmiau grymus a grëwyd yn rhai o dirluniau mwyaf 

anhygoel y DU gyda’r finale yn cael ei ddangos fel rhan o raglen arbennig BBC Countryfile. Mae’r prosiect 

yn ei gwahodd i ystyried sut rydym yn gofalu am ein byd naturiol.  Datblygodd peirianwyr graddedig o 

Siemens oleuadau geo-leoli allyriadau isel, sydd â’r potensial i newid y sector digwyddiadau awyr agored, ar 

gyfer y prosiect. Mae GALWAD: STORI O'N DYFODOL, a gomisiynwyd gan Cymru Greadigol, yn stori ddynol 

am y Gymru gyfoes sy'n cynnig cipolwg i'r dyfodol ac yn gofyn beth fyddai'n digwydd pe bai'r dyfodol yn 

ceisio cysylltu â ni. Dangosodd GALWAD fath newydd o ddigwyddiad diwylliannol arloesol gyda stori yn cael 

ei hadrodd mewn amser real ar lwyfannau digidol a darlledu. Gan gyfuno perfformiad byw a drama deledu, 

yn Abertawe, Merthyr Tudful a Blaenau Ffestiniog, datblygodd y stori dros gyfnod o wythnos ac fe 

orffennodd gyda sioe derfynol ar Sky Arts.  

 

Mae comisiynau wedi cynnig cyfleoedd i bobl ifanc a phobl greadigol sy'n dod i'r amlwg ddatblygu eu 

sgiliau proffesiynol. StoryTrails yw profiad adrodd straeon ymgolli mwyaf y DU sy'n gwahodd pobl i brofi 

trefi a dinasoedd o amgylch y DU fel nad ydynt erioed wedi'u gweld o'r blaen drwy realiti estynedig (AR), 

realiti rhithwir (VR) a sinema seicloramig ymgolli. Cafodd 50 o bobl greadigol sy'n dod i'r amlwg eu 

recriwtio a'u hyfforddi mewn defnydd arloesol o dechnolegau newydd i ddod â StoryTrails yn fyw yn 

llyfrgelloedd eu tref enedigol a'u dinasoedd. Mae 15 llyfrgell, yn Blackpool, Bradford, Dundee, Dumfries, 

Omagh, Casnewydd, Sheffield, Lambeth, Lincoln, Southwark ac Abertawe, wedi cynnig llety i StoryTrails 

mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Ddarllen ac mae'r prosiect yn parhau ym mhob lleoliad drwy'r dechnoleg 

a ddarperir i'r llyfrgelloedd gan UNBOXED.  

Yn ganolog i'r rhaglen UNBOXED mae cydweithio creadigol traws-sector. Mae SEE MONSTER yn cyfuno 

peirianneg, gwyddoniaeth a chelf i weddnewid llwyfan alltraeth Môr y Gogledd wedi'i ddatgomisiynu yn un 

o osodweithiau celf cyhoeddus mwyaf y DU. Nod yr ymgais gyntaf yn y byd yma yw ysbrydoli sgyrsiau am 

ailddefnyddio, ynni adnewyddadwy a thywydd Prydain. Roedd SEE MONSTER wedi'i leoli ar lan y môr yn 

Weston-super-Mare lle gwnaeth ymestyn y tymor twristiaid ar gyfer y dref. Mae Dreamachine yn brofiad 

ymgolli newydd pwerus sy'n archwilio potensial diderfyn y meddwl dynol.  Daeth â'r artistiaid Assemble 

sydd wedi ennill gwobr Turner, y cyfansoddwr Jon Hopkins sydd wedi’i enwebu am wobr Grammy a 

Mercury, yr Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol a Chyfrifiadurol o Brifysgol Sussex, Anil Seth a thîm o 

https://greenspacedarkskies.uk/
https://www.galwad.cymru/


dechnolegwyr, gwyddonwyr ac athronwyr blaenllaw at ei gilydd ac mae wedi arwain at ymchwil wyddonol 

wreiddiol i'r ffordd y mae ein meddyliau'n wahanol.   

 

Teithiodd Tour de Moon, gŵyl a grëwyd gan bobl ifanc ac ar eu cyfer, mewn confoi o amgylch Lloegr gyda 

chenhadaeth i ddychmygu dyfodol gwell yn ymweld â Bletchley, Wolverhampton, Caerlŷr, Grimsby, 

Huddersfield, Blackburn, Barrow yn Furness, Newcastle, Plymouth, Southampton, Farnborough, Crawley a 

Llundain. Mae cannoedd o bobl ifanc, rhwng 18 a 25 oed, wedi cael cymorth i ddatblygu gwaith newydd ar 

gyfer y prosiect. 

 

Mae cyfranogiad cymunedol wedi chwarae rhan bwysig yn y rhaglen UNBOXED. Dathlodd PoliNations, 

gardd ysblennydd yng nghanol dinas Birmingham, amrywiaeth y DU trwy lens ei phlanhigion. 

Trawsnewidiodd coed pensaernïol anferth a miloedd o blanhigion Sgwâr Fictoria yn werddon drefol, gan 

gynnal digwyddiadau, gweithdai a pherfformiadau am ddim gan gynnwys cerddoriaeth fyw, dawns, gair 

llafar a llusgo. Daethpwyd â phobl ynghyd i gyfrannu at y plannu a daeth y gofod hefyd yn lle i bobl 

Birmingham fyfyrio’n dawel. Mae Dandelion, a gomisiynwyd gan EventScotland, yn dathlu cynaliadwyedd 

trwy dyfu cymunedol, gan ddod â cherddoriaeth a chelf ynghyd â gwyddoniaeth a thechnoleg i ysbrydoli 

pobl i ‘hau, tyfu a rhannu’ bwyd, syniadau a straeon. Bu’r rhaglen yn ymgysylltu â phobl mewn trefi, 

dinasoedd a phentrefi ledled yr Alban, mewn lleoliadau trefol a gwledig o’r Gororau i Ynysoedd y Gorllewin, 

gan greu pwyntiau cyswllt newydd i unigolion a chymunedau, trwy ddigwyddiadau, gwyliau, gosodiadau, 

dysgu ac ymgysylltu â’r gymuned. 

https://www.polinations.com/
https://dandelion.scot/

