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CYLCHLYTHYR CHWARTEROL Y CYMDOGION CELTAIDD  
 #3 -  HAF 2021

Llun: Ragnar Axelsson (tud 10)



Croeso i drydydd rhifyn ‘Effaith’, cylchlythyr y Cymdogion Celtaidd.
Diolch am ymuno â ni ar y daith hon.  Mae’r rhifyn hwn yn un prysur iawn:
cychwynnwn trwy ddathlu, canmol a llongyfarch pobl a lleoedd sydd wedi
cael dylanwad mawr ar ein bywydau a’n gwaith, wedyn symudwn ymlaen
trwy gyfres o ddiweddariadau ar brosiectau sydd ar y gweill, ac wedyn y
diweddglo yw dawns afieithus wrth gyflwyno dwy o fentrau newydd y
Cymdogion Celtaidd.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r arlwy, ac ar ôl cael amser i ystyried,
croeso ichi gysylltu â ni a’n hysbysu am yr hyn oedd o’r diddordeb mwyaf, ac
yn fwyaf defnyddiol i chi - a’r hyn y gallwn ei hepgor y tro nesaf.

Cynnwys:

Tudalennau 3-8: Dathliadau: Nick Capaldi / Aras Eanna / Dath an Dóchais /
Shetland

Tudalennau 9-11: Diweddariadau: Cân y Bugail / Barddair ân Cheoil

Tudalennau 12-14: Dechrau o’r Newydd: Hansel / Cyfeirlyfr / Oran a Ghibhrail

Grianghraf: Siun Carden (lch 10)
 

Llun: Siun Carden (tudalen 10)



Nick Capaldi
 

“Gwych - Pwy sy’n goch a phwy sy’n las?” Waliau gwydr sydd gan swyddfa Nick wrth
galon Cyngor Celfyddydau Cymru, swyddfa agored a hygyrch i bawb yw. Wrth
ymweld ag un o’i gydweithwyr rhyw brynhawn, cerddais heibio ar fy ffordd allan
gyda blwch Subbuteo dan fy mraich - sef gêm bel droed, ac anrheg ar gyfer fy ŵyr.
Mae’r croeso diymhongar, brwdfrydig yn nodweddiadol o’r dyn.

Bydd Nick yn gadael ei swydd ar ddiwedd Awst eleni, ac er y bydd colled enfawr ar
ei ôl, mae ei etifeddiaeth heb ei ail. Mae holl naws y sefydliad bellach yn
adlewyrchu ei arweiniad – agored, cynnes, onest ac ymrwymedig. Wrth gamu i
adeilad y Cyngor yng Nghaerdydd heddiw, rydych yng nghanol cylch o ffrindiau, a
phobl sy’n rhannu eich dyheadau a’ch pryderon.

Nid yw’n bosib iddynt gytuno i’ch holl geisiadau bob tro, mae’n rhaid iddyn nhw
wneud penderfyniadau anodd a phoenus weithiau; mae'n rhaid iddynt ddelio
gyda’r cyllid cyhoeddus maent yn gyfrifol amdano mewn ffordd ystyrlon a chyfrifol
- ond yn debyg i’w harweinydd tawel a charismatig, maent yn arfer ystyriaeth a
pharch wrth ddelio gyda hyd yn oed y sefydliad lleiaf, ac yn gwneud eu gorau glas i
gynnig anogaeth a chefnogaeth i bawb. Nid felly y bu erioed.

 

DATHLIADAU



“Oni bai am Nick,” meddai Pete Telfer, cyfarwyddwr y cwmni ffilm a fideo, Y
Wladfa Newydd. “ni fyddem yn bodoli nawr.” Wn I ddim faint o animeiddwyr eraill
fyddi’n dweud yr un peth, ond byddai’r nifer yn uchel. Yn bendant mae’r ffaith bod
y Cymdogion Celtaidd yn bodoli o hyd - a’i lwyddiannau presennol - yn ddiolch yn
bennaf iddo ef. Oherwydd ei gyngor tawel, pwyllog mewn sefyllfaoedd anodd,
cyfuniad o agwedd gadarnhaol a’r gallu hynod i asesu gwendidau, a’i barodrwydd i
wneud mwy nag sydd ei angen pryd bynnag y gall helpu, yn golygu ei fod yn gyfaill
mwyaf gwerthfawr - ac amhrisiadwy - a gafodd y Cymdogion Celtaidd erioed.

“Ie, mae’n ddyn hyfryd,” meddai un o’i uwch gydweithwyr y diwrnod o’r blaen.
“Ond gwyliwch - peidiwch â chynnig diod iddo. Prynais i wydraid o win iddo’n fuan
ar ôl iddo gychwyn yma, a bron y bu’n rhaid imi gael ail forgais. Yn ddiau, nid yw’n
yfed gwin y tŷ!.” Beth bynnag fo’r gost, byddai’n anrhydedd i’r Cymdogion Celtaidd
brynu diod ichi Nick, adeg unrhyw gyfarfod - braint go iawn yw cael cyfaill sy’n
gyfuniad o onestrwydd, cysondeb, ymrwymiad, beirniadaeth, ac sydd yn anad
dim, yn ddyn rhadlon.
Siân Tomos, cyfaill arall inni, fydd olynydd Nick; bydd yn hyfryd cael dynes sy’n
siarad Cymraeg yn arwain y sefydliad pwysig hwn ar lefel ryngwladol. Croeso, Siân
- nid peth hawdd fydd dilyn eich rhagflaenydd, a thasg digon anodd fydd llenwi
olion troed dyn hynod.

Siân Tomos



Áras Éanna
Lleolir Aras Eanna, canolfan celfyddydau a hwb cymunedol Inis Oirr ar Ynysoedd
Aran, mewn hen ffatri wlân. Hwyrach mai hwn yw un o’r sefydliadau celf yn
Ewrop sy’n derbyn y cyllid lleiaf, ond yn ddiau, mae’n un o’r sefydliadau mwyaf
arloesol a deinamig. Wrth i bandemig Covid ddwysau ar draws yr Iwerddon y
llynedd, gyda chyfyngiadau o bob math yn dod i rym, roedd ymateb cyfarwyddwr
Aras Eanna, Dara Magee, yn nodweddiadol ohono. “Os nad yw’r ynys yn gallu dod
i’r canolfan,” meddai, “awn ni allan i’r ynys. Yr ynys fydd ein horiel.” Cadwodd ei
air, a hynny ar adeg pan roedd perfformwyr ar draws Ewrop yn teimlo’n
rhwystredig ac yn gorfod cael apwyntiadau gyda’u rheolwyr banc; roedd Dara ac
Aras Eanna yn ffrydio cyngherddau i dros fil o bobl, gan ennill buddion i
gerddorion o bob lefel, yn ogystal â hyfforddi pobl ifanc yr ynys mewn sgiliau
technegol.

DATHLIADAU



Felly, addas iawn yw ymuno â nhw i ddathlu 21ain pen-blwydd y canolfan
eleni - camp aruthrol mewn cyfnod mor anodd, ac yn enwedig o safbwynt
oriel dlawd ar ynys fach yng nghanol Mor yr Iwerydd. A gyda hyder a
hwyl, mae Aras Eanna yn dathlu’r digwyddiad pwysig hwn - adeiladwyd
un ar hugain cwrwgl ar yr ynys, ac anfonwyd pob un ohonynt at artistiaid
gwahanol i’w trawsnewid gyda’u doniau artistig, i’w dychwelyd wedyn i
Inis Oirr. Un o eiconau mwyaf grymus Ynysoedd Aran yw’r cwrwgl; a
bellach mae’r ynysoedd yn arddangos y cwrwgl ei hun. Dymunwn ugain
mlynedd arall anhygoel llawn creadigrwydd i Aras Eanna.



Mae’n fraint i Ealaín na Gaeltachta, mewn partneriaeth gydag Údarás na Gaeltachta,
ddathlu deugain mlynedd o artistiaid gweledol y Gaeltacht mewn arddangosfa ar-
lein, Dath an Dóchais. Mae’r arddangosfa’n dathlu deugain mlynedd o gefnogaeth
gan Údarás na Gaeltachta ar gyfer celfyddydau gweledol y Gaeltacht:
https://dathandochais.com/

Úna Campbell a’i thîm yn An Gailearaí, Gaoth Dobhair sy’n gyfrifol am greu’r
arddangosfa ar-lein. Mae’r profiad rhithiol hefyd yn cynnwys elfen glywedol, yn
ogystal â thraethawd a gomisiynwyd gan Catherine Marshall, critig a detholwr celf.

Mae’r arddangosfa’n cyfleu ehangder ac amrywiaeth y gwaith a gynhyrchir gan
artistiaid sy’n byw ac yn gweithio o fewn y Gaeltacht ac yn dathlu artistiaid ar draws
nifer o genedlaethau. O safbwynt Údarás na Gaeltachta ac Ealaín na Gaeltachta mae
mynediad eang at y celfyddydau wedi bod yn flaenoriaeth erioed. Cynhelir yr
arddangosfa ar-lein, ac er y bu’n dilyn y trywydd hwn oherwydd y pandemig, mae
hefyd yn golygu fod yr arddangosfa’n hygyrch i bawb yn y Gaeltacht yn ogystal â’r
genedl gyfan ac ar lefel ryngwladol.

Wrth drafod yr arddangosfa, dywedodd Úna Campbell, An Gailearaí: “Mae’r
arddangosfa hon yn dangos cryfder gweledigaeth a huodledd iaith weledol unigol
pob artist yn agwedd ar brism daearyddiaeth ac ysbryd y Gaeltacht”.

DATHLIADAU



 
Shetland

Y peth mwyaf grymus am Shetland, yw’r ffaith na fedrwch ei ddal. Yn ôl ffrind imi,
mae’r flwyddyn fel sbring: mae canol haf yn ymestyn i dyndra hir a thenau, ac wedyn
mae’r gaeaf yn ein tywys i ddyddiau byr, tywyll. Nid yw’r corff yn gallu dal fyny â’r
newid yn y tymhorau, felly mae’n golygu misoedd o lusgo’ch hunan i’r Nadolig, neu
gyflymu i gyrraedd pellter cyfnos yr haf*. Mae rhythmau beunyddiol yn cael eu
byrhau. Hoff dymor cyfaill arall yw’r gaeaf, oherwydd mae’n ‘breifat’. I’r bobl sy’n
byw ar Shetland, mae’n anodd iddynt dderbyn y syniad ei fod yn dirwedd wag,
anghysbell, heb bobl. Mae naws dathlu dyfodiad yr haf, yn rhannol oherwydd
gweledigaeth y bobl sy’n byw yno. Ar ôl blodau’r gwanwyn, bodau dynol sydd i’w
gweld ar ochrau’r ffyrdd a’r traethau. Hwyrach bod hyn yn her i bawb mewn ffordd,
ond mae hyd diwrnod y gaeaf llawn golau ar ôl oriau’r diwrnod gwaith arferol, ond
bob blwyddyn - heb sôn am flwyddyn o gadw pellter cymdeithasol - mae’n wledd.

*Cyfnos canol haf, pan fydd hi byth yn tywyllu. Mae llawer o eiriau ar Shetland sy’n
gysylltiedig â’r tymhorau. Chwiliwch am Shetland ForWirds ar Facebook ac
Instagram (@shetlandforwirds), neu’r grŵp ar Facebook Wir Midder Tongue, i weld a
chlywed tafodiaith Shetland. Mae llawer o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan
Shetland ForWirds’: https://www.shetlanddialect.org.uk.

Mae Siun Carden (tudalen 10) yn rhanni ei dathliad personol Shetland, ei
hiaith ac ei thymhorau.

DATHLIADAU

Llun:  Siun Carden

https://www.shetlanddialect.org.uk/


Ymddengys bod y Duwiau’n gwenu ar y prosiect hwn ar hyn o bryd. Er, efallai na
fydd yn para am byth, felly rydym yn gwneud popeth posib i wneud cymaint o
gynnydd a gallwn. Rydym wedi defnyddio’r grant datblygu hael a dderbyniwyd
gan Gyngor Celfyddydau Cymru i feithrin ymwybyddiaeth am y fenter mewn
cymunedau ar draws Ewrop; i gryfhau ein rhwydweithio ym mhob gwlad bartner; i
ddatblygu bas data effeithiol, ac i ddenu partneriaid creadigol ac ymrwymedig i
grŵp llywio sydd bellach yn gadarn a gwydn.

Defnyddiwyd yr oedi a achoswyd i’r rhaglen gan Covid i baratoi’n drwyadl ar gyfer
y rhaglenni cyfnewid fydd yn digwydd yn 2022; i sefydlu is-bwyllgor arbenigol i
ddelio gyda chodi arian a’r strategaeth ariannol, a byddwn yn cwrdd wyneb yn
wyneb yn Moddergat, Fryslân, ym mis Hydref.

Un o agweddau hynod y prosiect hwn yw’r ffordd y mae wedi ysgogi rhyngweithio
newydd ar hyd y daith: rydych eisoes yn ymwybodol o arddangosfa Meg Rodger
sydd i’w chynnal yng Nghymru rhwng Chwefror ac Ebrill 2022: https://www.taigh-
chearsabhagh.org/events/auour-the-deepmindedmeg-rodger/, a gweler isod
disgrifiad o’r ddau arall.Yn ogystal â hyn oll, mae’r artist Basgaidd Juan Gorriti a’r
artist o Gymru Nicky Arscott yn dechrau eu gwaith gyda phobl ifanc i greu
eiconau'r diwylliant ffermio ucheldirol.

Cân y Bugail

D I W E D D A R I A D
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https://www.taigh-chearsabhagh.org/events/auour-the-deepmindedmeg-


Mae Siun Carden o Shetland yn

ymchwilydd ac yn dysgu ym Mhrifysgol

yr Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban, ac

yn chwarae rhan flaenllaw yn Sefydliad

Creadigrwydd yr Ynysoedd, yn ogystal â

gweithio gyda phobl ifanc ac yn unigolyn

brwdfrydig am ac yn weuwr arloesol. Mae

Siun eisoes wedi cychwyn prosiect

‘Hansel’ ac yn chwarae rhan flaenllaw

wrth gynllunio ‘Oran na Ghighrail’, y

Cynulliad digidol sydd ar y gweill, a

ddisgrifir isod.

+

+

Ategwyd y prosiect gan dri phartner cyffrous newydd; mae pob un ohonynt eisoes yn

ychwanegu gwerth a chyffro at ein gwaith.

Ar hyn o bryd mae Snorri Hilmarsson o

Wlad yr Iâ, oedd yn fugail ei hun ar un

adeg, wrthi’n adfer ffatri segur, a arferai

halltu penwaig, yn ganolfan diwylliannol

o’r radd flaenaf ar arfordir y gogledd-

ddwyrain. Mae’r canolfan ar fin agor, a

bydd yn ganolbwynt pwysig ar gyfer y

prosiect hwn dros y ddwy flynedd nesaf, a

bydd yn arddangos gwaith y ffotograffydd

oedd yn gyfrifol am lun ein clawr, Ragnar

“Rax” Axelsson <https:// is/behind-the-

mountains/>, un o ffotograffwyr mwyaf

blaengar Gwlad yr Iâ.

Dragan Cicvaric yw Uwch Guradur

amgueddfa werin awyr agored Siro

Gojno ym mynyddoedd Serbia. Mae

eisoes yn gweithio gyda ni – ac yn

benodol gyda Jacob Bosma o Fryslân – i

baratoi’r ffordd ar gyfer arddangosfeydd

ar y cyd, cynlluniau cyfnewid rhwng

artistiaid a pherfformwyr, a llawer mwy.



Mae’r cynllun hwn ar y cyd rhwng

perfformwyr sy’n siarad Gwyddelig neu’r

Gymraeg hefyd yn gwneud cynnydd da.

Gwnaethpwyd y recordiad digidol cyntaf

ym mis Ebrill ar y cyd â’r Wladfa Newydd a

gyda chefnogaeth dwy elusen ym maes

bywyd gwyllt.

Maent wrthi ar hyn o bryd yn ymarfer - yn

ddigidol o hyd - ar gyfer eu taith fyw

gyntaf ym mis Medi; y bwriad yw cynnal

tair cyngerdd awyr agored ar

warchodfeydd natur ar hyd arfordir Cymru,

pob un ohonynt gyda golygfeydd o ac yn

gallu clywed y môr. Wedyn ym mis Ionawr

2022, byddant yn perfformio eto gyda’i

gilydd yn ninas Galway ac ar Ynysoedd

Aran.

D I W E D D A R I A D



Gair a ddefnyddir ar Shetland yw Hansel ar

gyfer rhodd arbennig, ac mae’r ‘cyfnod

rhoddion’ yn dweud yn union hynny. Dim

brîff, dim arweinyddion prosiect, dim

deilliannau dynodedig, dim cyllid allanol,

dim cyfyngiadau amser, dim modelau na

thempled, dim goblygiadau a dim rheolau.

Mater syml yw o roi a derbyn rhoddion “o’r

galon” fel y dywed Jacob o Fryslan, gan un

gymuned ucheldirol neu gymuned ffermio

defaid i un arall. Y gobaith yw y bydd grŵp

o bobl o bob un o’n saith cymuned, yn dod

at ei gilydd i anfon rhodd o bethau sy’n

cyfleu eu ffordd o fyw i bobl mewn

cymuned arall, gyda’u dymuniadau gorau.

Eu dewis nhw yw dethol beth i’w anfon, pa

ddeunydd cefndir neu ddeunydd arall

maent yn penderfynu eu hanfon, a phryd.

Does dim canllawiau. Felly hefyd, dewis y

bobl sy’n derbyn y rhoddion yw sut i

ymateb. Hwyrach y byddant am anfon

rhywbeth yn ôl; hwyrach y byddant am greu

rhywbeth o’r hyn a dderbyniwyd, hwyrach y

byddant am greu arddangosfa a dechrau

creu rhwydwaith o bobl sydd â diddordeb - 

hwyrach na fyddant yn gwneud yr un o’r pethau

uchod, neu bob un ohonynt, neu rywbeth hollol

wahanol sy’n adlewyrchu’r adnoddau sydd

ganddynt, a’r ffordd y mae eu cymuned yn

gwneud pethau. Does dim rheolau o gwbl - cyfnod

rhoddion yw. Rhoddion o’r galon.

Mae pobl yn Shetland ac yng Nghymru yn dod at

ei gilydd eisoes ac yn cynllunio menter cyfnewid,

ac adeg ysgrifennu hwn, maent wrthi’n ystyried

rhoddion, a chyn bo hir byddant yn cael eu lapio’n

barod i’w hanfon. Mae eraill yn iseldiroedd Fryslan

ac ym mynyddoedd Serbia hefyd yn cychwyn eu

trafodaethau, ac yn fuan bydd pobl o’r ddau

ddiwylliant bugeilio gwahanol hyn yn cludo parseli

o’u cartrefi i’r swyddfa bost hefyd. Hwyrach y

byddwn yn cynnwys cerddi a gweithiau creadigol

eraill yn y parseli - dim rheolau. Ein gobaith yw y

bydd cymunedau eraill y bartneriaeth hon yn

dechrau meithrin eu cysylltiadau nhw hefyd - pwy

fydd yn derbyn pecyn o wlad yr Iâ yn y dyfodol

agos, neu o Ynysoedd Hebrides? Pwy fydd yn

anfon pecyn i’r Iwerddon neu Euskal Herria? Mae

bywyd yn llawn syrpreisys, gyda chyfoeth o

gyfleoedd annisgwyl.

Hansel

C Y C H W Y N  O ’ R  N E W Y D D

Cyfnod Rhoddion

+

+

Pan nad yw prosiect celf yn brosiect celf?



Oni fyddai’n wych cael cyfeirlyfr canolfannau celf cymunedol, lleoliadau
perfformio ac animeiddwyr y gallwn ddibynnu arnynt i gynnig croeso cynnes a
chyngor cadarn i artistiaid, perfformwyr ac eraill? Ynghyd â man cyswllt ar gyfer
pobl sydd am feithrin cysylltiadau mewn diwylliannau llai ar draws Ewrop? Mae’r
Cymdogion Celtaidd yn awyddus i greu adnodd o’r fath, a’i ddatblygu’n raddol
dros y misoedd nesaf. Byddwn yn cynnwys cyfraniadau ar gyfer ‘Effaith’ pan
fyddant yn barod, cyn inni eu cynnwys mewn cyfeirlyfr ar y wefan.

Bydd yr adran gyntaf, fydd yn cael ei gynhyrchu gan Brían O hEadhra a Kath
NicLeod, yn canolbwyntio ar Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban. Caiff ei gyhoeddi
yn rhifyn nesaf Effaith, ym mis Tachwedd eleni.  Bydd Cymdogion Celtaidd eraill -
aelodau pwyllgor a phartneriaid hirdymor sy’n gyfarwydd iawn â’u sin lleol ac sydd
wedi gweithio ynddo ers blynyddoedd a degawdau, yn cynnig cyfleoedd inni
ddysgu am faes arall bob chwarter o hynny ymlaen. Os oes gennych unrhyw
awgrymiadau a all ychwanegu at y cyfeirlyfr ar unrhyw bryd, croeso ichi eu hanfon
at:  meic.tycerrig@gmail.com. Byddwn yn ddiolchgar iawn.

D E C H R A U  O ’ R  N E W Y D D



Cynulliad digidol yr Ucheldiroedd fydd Òran a’ Ghiobhair.  Ar 15fed a 16eg Hydref
eleni, bydd Taigh Cheartsabhagh ar Ogledd Uist yn croesawu dros hanner cant o
ffermwyr a’u teuluoedd, gweithwyr cymunedol, pobl sy’n gweithio ym maes iaith
a diwylliant, academyddion, artistiaid a pherfformwyr o Ewrop gyfan, i ddelio
gydag o leiaf dau gwestiwn hollbwysig. Beth yw’r ffactorau cyffredin sy’n galluogi
cymunedau amaethyddol ucheldirol ac ymylol i feithrin y fath gwydnwch ac
adnoddau yng ngwyneb cymaint o anawsterau? A, sut gallwn ni, fydd yn dod
ynghyd, gynnig y gefnogaeth orau, dathlu a hyrwyddo’r diwylliannau hyn nawr ac
yn y dyfodol?

Mae’r canlynol yn enghraifft o gydweithio rhwng y Cymdogion Celtaidd, Prifysgol
Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban, a Chanolfan Creadigrwydd yr Ynysoedd. Hwn
fydd y Cynulliad cyntaf o bedwar, yn unol â’r tymhorau, i ddatblygu a myfyrio ar y
themâu sy’n deillio o brosiect ehangach ‘Cân y Bugail’. Cynhelir tri chynulliad y
dyfodol yn Fryslân, Serbia ac yng Nghymru.  Os dymuna ein darllenwyr gyfrannu
at y Cynulliad hwn, gallwch gysylltu â Danny kilBride cyfarwyddydd@trac-
cymru.org cyn gynted â phosib - bydd wrth ei fodd, a gallwch ddisgwyl croeso
cynnes.

D E C H R A U  O ’ R  N E W Y D D



DIWEDDGLO
Sain yr Haf

 
Sain Haf 2021 yw albwm cyntaf y
gantores/cyfansoddwraig/offerynnwr
ifanc dawnus o benrhyn Dingle, Co.
Kerry, Méabh Ni Bheaghlaoich.
Ei deitl yw ‘Míse le Meas/ Yr eiddoch yn
gywir’ lle mae’n canu’r bouzouki a’r
accordion ac yn canu. Mae hi wedi
cyfansoddi nifer o’r caneuon, yn
Saesneg ac yng Ngwyddelig, tra bo
eraill yn drefniannau sensitif ac
arloesol o ganeuon traddodiadol.
Casgliad rhagorol yw hwn; mae llais
Méabh yn rhyfeddod ei hun, yn
draddodiadol ei naws, yn dyner a
sensitif ond gydag amrediad ac
amrywiaeth enfawr, ond yn gyfoes ei
natur. 
Mae’n canu Sean nos a roc a rôl, yn
canu baledi ac mae diwylliant ei gwlad
yn greiddiol iddi.
Does dim byd crand na hunanol yn ei
gwaith - yn anad dim mae didwylledd
tawel, cyson a hyderus yn
nodweddiadol o bob cân. Os nad
ydych wedi dod ar ei thraws o’r blaen,
yn ein barn ni, dylech wrando arni
yma: <meabhmusic.com> gallwch
wrando am ddim, ac wedyn - yn
anochel - clicio’r botwm ‘ychwanegu i’r
fasged’. Ni fyddwch yn difaru.
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