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Wel, nid yw’r trafferthion presennol ar ben eto, nac ydyn? Mae hi dal yn
anodd ceisio rhagweld hanes y pandemig hwn, ac eisoes diwygiwyd rhai
o’n syniadau a chynigion optimistaidd, neu maent wedi cael eu hepgor yn
llwyr.  Hefyd mae’n rhaid sylweddoli, pan fydd yr adferiad yn cychwyn, y
bydd yn arafach a llai sicr na’r gobeithion gwreiddiol. Ond nid tristwch a
dinistr yw popeth - dysgwyd gwersi, nodwyd manteision annisgwyl oedd
yn deillio o’r sefyllfa, a datblygwyd y rhain, a bu rhai llwyddiannau
bendigedig, clodwiw a chalonogol iawn yn wyneb y trafferthion cyfredol.

Y pethau hyn fydd testun ein sylw yn 2ail rifyn Effaith.

Croeso

Auđur the Deepminded



“Mae’r celfyddydau wedi symud ar-lein – mae gan fwy o bobl fwy o fynediad at gelfyddydau o safon
nag erioed o’r blaen.” Micheál O Fearraigh, Cyfarwyddwr asiantaeth cymorth, Donegal·

“Rwyf yn ymgysylltu ag artistiaid rhyngwladol heb deithio o’r sir!” Carmel George, actor a
dramodydd, Powys·

“Gall cysylltiadau gweithio a phersonol nid yn unig goroesi, ond tyfu hyd yn oed, trwy Zoom a
WhatsApp - buaswn i byth wedi credu’r peth!” Idoia Arizaleta, cerddor ac athro, Euskal Herria·

“Dwi wedi dysgu edmygu egni, dyfalbarhad ymrwymiad a llawenydd cydweithwyr sy’n dal ati, ac yn
addasu i ddelio gyda siom, yn eofn.” Ebrillwen Morgan, gweinyddwr theatr, Caerdydd·

“Os nad yw’r gynulleidfa’n gallu dod i’r oriel, mae’n rhaid i’r oriel fynd atyn nhw - oriel yw ein hynys
bellach!” Dara Magee, rheolwr canolfan celfyddydau, Ynysoedd Aran·

“Mae’r holl amser rhydd heb y pwysau o baratoi ar gyfer gigs sydd ar y calendr, yn golygu fy mod
wedi cael cyfle gwych i ystyried fy sain a’m steil.” Matilda Kirk, cantores-gyfansoddwr, Ceredigion· 

“Un o brofiadau gorau 2020 oedd dod i adnabod ‘hen’ gyfeillion eto a chwrdd â phobl frwdfrydig
newydd - rwyf wedi tyfu fel person oherwydd y profiadau hyn. Jacob Bosma, Cyfarwyddwr
Amgueddfa, Fryslân·

SUT BROFIAD GEST TI? RHAI SAFBWYNTIAU CADARNHAOL

E F F A I T H

Mae saith o’n Cymdogion Celtaidd sydd wedi bod yn gweithio yng nghanol y frwydr
yn cynnig safbwyntiau calonogol – ac ar adegau gwrthgyferbyniol – ar wersi a

ddysgwyd a rhoddion annisgwyl yn ystod 2020:

Micheál O Fearraigh

Carmel George

Jacob Bosma



Auđur the Deepminded – Meg Rodger



Brenhines Lychlynnaidd o’r 9fed Ganrif oedd Auđur. Roedd yn ferch ac yn wraig i
frenhinoedd; symudodd rhwng Norwy, Ynysoedd Helen a Dulyn. Ar ôl gwrando ar
athrawiaethau Colm Cille, trôdd at Gristnogaeth, ac yn sgil marwolaeth ei
pherthnasoedd agosaf, symudodd gyda’i theulu, dibynyddion a’i gweision i Wlad yr
Iâ. Bellach roedd yn frenhines annibynnol yn ei hawl ei hun, ac un o’i
gweithredoedd cyntaf oedd rhyddhau ei holl weision, a rhoi tir iddynt ei ffermio.

Mae Meg Rodger, sydd yn dyddynwr ac artist gweledol, wedi creu arddangosfa a
ysbrydolwyd gan Auđur; ac mae’n seiliedig ar gopi o’i Varafeldur Llychlynnaidd, neu
glogyn defodol, a wëwyd o wlân ei diadell o ddefaid o Ynysoedd Heledd, a gwlân
eraill o Wlad yr Iâ Norwy a’r Alban. Y Llychlynwyr a gludodd y defaid bach, tywyll,
gwydn dros y Gogledd Atlantig a’u dosbarthu ar draws eu holl diroedd.
Gwehyddwyd y clogyn, a threfnwyd ac arddangoswyd y gwaith yn ystod cyfnod y
pandemig Covid - ac mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol er hynny. “Hon oedd un o
arddangosfeydd mwyaf hynod ein hanes,” meddai Simon Hart, Cyfarwyddwr
Busnes a Datblygiad Taigh Chearsabhagh ar ynys Gogledd Uist.  Meic Llewellyn fu’n
cyfweld â Meg Rodger yr wythnos hon.

MEG:  Tyddynwr ydw i, sy’n cadw defaid o Ynysoedd Helen, yn ogystal ag artist
gweledol. Hefyd rwyf wedi cychwyn busnes bach sy’n gwehyddu ac yn gwerthu
gwlân. Ar ôl nifer o flynyddoedd ym maes celf amgylcheddol, a defnyddio
gwynt a golau ac ati, teimlais fod yr amser wedi dod i gyfuno agweddau
gwahanol ar fy mywyd - heb unrhyw syniad ynghylch y daith o’m blaen. 
 Derbyniais leoliad preswyl yn Blönduós, yng ngogledd Gwlad yr Iâ, ac wrth
gwrs, mae pawb yno’n cadw defaid - union yr un peth â’m rhai fi mwy neu lai.
Trwy weithio gyda ffermwyr a chrefftwyr, dysgais lawer iawn am eu hanes a
sut roedden nhw’n llwyddo i ffermio mewn amgylchfyd hynod anodd.

MEIC:  Sut cychwynnodd y prosiect, Meg?



MEIC:  A pham penderfynu cynnwys Auđur yn y stori?

MEG:  Mae hi’n arwr mawr mewn chwedlau Norwyaidd ac yn enwedig o safbwynt merched.  Wrth
dyfu fyny mewn diwylliant treisgar ac ansicr iawn, gyda brwydrau a chystadlu ym mhob man, mae’n
rhaid iddi deimlo’n fregus iawn, er ei bod yn aelod o un o deuluoedd mwyaf dylanwadol y Gogledd
Atlantig ar y pryd. Yn y pen draw, daeth yn rheolwr yn ei hawl ei hun, yn frenhines yn ogystal â
mewnfudwr, ac yn enghraifft o werthoedd arweinwyr benywaidd.  I raddau helaeth, dynion sy’n dal
i deyrnasu yn ein byd ni heddiw, ond ymddengys imi fod pandemig Covid wedi dangos rhai o
fanteision cael arweinwyr benywaidd. Hefyd dengys ymchwil hanesyddol pa mor bwysig roedd
cyfraniad menywod o Ynysoedd Helen o safbwynt sefydlu Llychlynwyr yng Ngwlad yr Iâ, dengys
tystiolaeth DNA diweddar er bod 85% o’r dynion yn dod o Norwy, roedd rhyw 65% o’r menywod yn
dod o Ynysoedd Helen, ffaith hynod ddiddorol.  Mae ychydig o’m cefndir ym maes anthropoleg
gymdeithasol, felly mae gen i ddiddordeb mewn cymunedau a diwylliannau erioed, felly roeddwn
yn ymwybodol o Auđur fel eicon yn hyn o beth.

MEIC:  A’r clogyn?

MEG:  Mae’r Vararfeldur yn fwy na dilledyn anhygoel - sy’n cael ei wehyddu o wlân defaid y Gogledd
Atlantig, yn syfrdanol ei olwg, yn ddiddos a hyd yn oed mewn un o stormydd eira Gwlad yr Ia - felly
mae’n cynrychioli Auđur a’i hamseroedd yn berffaith. Mae’n bur debyg y byddai wedi gwisgo clogyn
fel hwn. Hefyd rhoddodd gyfle imi ddod â hanes, cymuned, crefft, yr amgylchedd a byd ymarferol
diwylliant defaid ynghyd yn fy nwylo fy hun, a dwylo’r sawl a’m helpodd ei greu.



MEIC:  Oedd y cymunedau’n rhan o’r prosiect hwn?

MEG:  Rhan enfawr. Defnyddiwyd cnuoedd o chwe fferm i greu’r  Varafeldur yma, o ymylon y
gogledd. Un peth diddorol - ffermwyr benywaidd a roddodd y cnuoedd imi. Rwyf hefyd wedi
dysgu llawer iawn am ddulliau nyddu a gwehyddu traddodiadol gan ymarferwyr  ble bynnag yr es
i.  Ar ôl gorffen y clogyn, cafodd ei wisgo a’i fodelu gan fenywod o Ynysoedd Helen, a chymryd
rhan mewn sesiynau ffotograffig gan greu mwy o ddeunydd ar gyfer yr arddangosfa. Ac felly
mae’n parhau - yn ddiweddarach eleni, y gobaith yw cael gweithio gyda ffermwyr defaid a’u
teuluoedd yng Nghymru a datblygu’r prosiect ymhellach yn eu cwmni nhw; ac yn 2022 rwyf yn
gobeithio gweithio gyda menywod sy’n ffoaduriaid ac eraill wrth i’r arddangosfa ymweld â Norwy,
a chroesi Môr y Llychlynwyr unwaith eto.

MEIC:  Pa effaith gafodd Covid ar y broses hon?

MEG:  Mae wedi cael effaith, wrth gwrs - ond ’dan ni wedi bod yn ffodus iawn.  Roedd y pandemig
yn cychwyn wrth imi ddychwelyd o Norwy, yn fuan ar ôl gwehyddu’r clogyn. Y peth gwaethaf
efallai, oedd gorfod dod trwy’r lolfeydd llawn yn y maes awyr, a phobl mor awyddus i gyrraedd eu
cartrefi cyn i’r ffiniau cau, yn ansicr ynghylch fy niogelwch fy hun, a theimlo bod y byd yn troi ar
ben ei waered o flaen fy llygaid. Ond wedyn, ges i wythnosau o dawelwch a llonyddwch fan hyn yn
ystod y cyfnod clo cyntaf, er mwyn canolbwyntio ar ddatblygu’r ffilmio a’r ffotograffiaeth. Bu’n
rhaid inni ohirio’r arddangosfa am fis, ac wedyn cynnal agoriad digidol yn unig.  Ond roedd yn
llwyddiannus iawn - roedd naw deg tri o bobl yn bresennol, llawer ohonynt o Sgandinafia a’r
Alban, roedd dolenni fideo byw i gydweithwyr, roedd cyfle i bobl ofyn cwestiynau, a gofynnwyd
llawer o gwestiynau, a derbyniwyd nifer o sylwadau trwy negeseuon testun hefyd. Ers hynny mae’r
adborth wedi bod yn gadarnhaol ac yn ddiddorol iawn.



MEIC:  Yn ôl Simon, mae llawer o’r llwyddiant yma’n deillio o dy waith ac ymgysylltiad gyda
chymunedau trwy gydol y blynyddoedd diweddar.

MEG:  Mae hynny’n garedig iawn.  Er hynny, mae’n awgrymu hyd yn oed ar ôl Covid, y gall y
corfforol a’r digidol barhau i chwarae rhan gyda’i gilydd, er budd pawb. Ac mae’n rhaid imi
ddweud, bod natur benderfynol ac arloesol Simon, Andy a holl staff Taigh Chearsabhagh yn
hollbwysig o safbwynt ein llwyddiant, ac roedd yn bleser enfawr i gael rhannu’r her gyda nhw.

MEIC:  Fydd anturiaethau Auđur yn parhau yn y dyfodol?

MEG:  Mae’n edrych yn debyg. Bydd yn ymweld â Chymru yn ystod y gaeaf hwn, ac wedyn yn ôl i
Norwy yn 2022. Trwy’r cysylltiad gyda’r Cymdogion Celtaidd, mae’n bosib y bydd yn rhyngweithio
gyda chynulleidfa mewn canolfan gelf yng Ngwlad y Basg, amgueddfa yn Fryslân yn yr Iseldiroedd,
ac ym Mhrifysgol Ethnograffeg Belgrade wedi hynny. Ond mae hi erioed wedi bod yn hyderus am
deithio.

Am fwy o wybodaeth ar Auđur the Deepminded, ac am oriel ac amgueddfa Taigh Chearsabhagh, 
 ewch i: https://www.taigh-chearsabhagh.org/events/auour-the-deepminded-meg-rodger/



Rhaglen breswyl ryngwladol, a gynhyrchir gan Ealaín na Gaeltachta ar y cyd â
Galway 2020, a’i Bartneriaid Ewropeaidd.

Ers nifer o flynyddoedd, mae Ealaín na (Gaeltachta)Teo wedi datblygu cysylltiadau gyda
sefydliadau diwylliannol eraill ar draws y gwledydd Celtaidd, a rhanbarthau gydag ieithoedd
lleiafrifol, trwy ei gysylltiad gyda rhwydwaith y Cymdogion Celtaidd, asiantaeth datblygu sy’n
cefnogi cydweithio diwylliannol ar draws y byd Celtaidd, ac yn arbennig yn Ewrop, er mwyn
tynnu ynghyd partneriaethau a chynnal mentrau sy’n blaenoriaethu ac yn hyrwyddo
diwylliannau ieithoedd lleiafrifol.
Derbyniodd Ealaín na Gaeltachta gyllid gan Galway 2020 i ddatblygu prosiect celf a seilir ar
ieithoedd rhyngwladol yn Gaeltacht Galway, gan esblygu o’r cysylltiadau y mae Ealaín na
Gaeltachta wedi eu meithrin ar draws y rhanbarthau hyn a gyda chymuned celfyddydau
Gaeltacht. Mae’r rhwydwaith eisoes wedi cymryd rhan mewn dau brosiect blaenorol a seiliwyd
ar Brif-ddinas Diwylliannol Ewrop dros y blynyddoedd diweddar, sef  Donastia/ San Sebastian
2016 a Leeuwarden-Friesland 2018.

Óró



Rhwng Ebrill a Medi 2020, bu 10 o artistiaid Ewropeaidd proffesiynol o feysydd amrywiol megis
theatr, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth a cherddoriaeth yn cydweithio trwy gydol yr
argyfwng Covid yn Iwerddon i greu cynhyrchiad anhygoel am yr hyn sy’n digwydd pan fydd y byd yn
troi’n ddigyswllt. Diweddglo Óró oedd profiad theatrig byw, oedd yn cyfuno dawns, theatr,
cerddoriaeth, barddoniaeth a chelfyddydau gweledol byw i adrodd stori am iaith, hunaniaeth a
goroesi, gan gwestiynu sut y mae’n rhaid inni ail-ddychmygu cymdeithas yn sgil Covid-19 i sicrhau
ein bodolaeth barhaus ar y blaned hon, nid yn unig ar lefel gorfforol ac economaidd, ond hefyd o
safbwynt diwylliannol.  Trwy ddod ynghyd a chynhyrchu ymateb ar y cyd i’r argyfwng byd eang
mewn chwech o ieithoedd lleiafrifol Ewrop, dangosodd Óró.. bwysigrwydd amrywiaeth ym mhob
agwedd ar fywyd, a grym cydweithio, wrth i’r artistiaid rhyfeddol hyn ddefnyddio eu doniau a’u
profiadau ar y cyd â phartneriaid Ewropeaidd i greu gwaith oedd yn creu argraff gadarn ar lefel
bersonol a chyffredinol.

Deilliodd Óró o Gaillimh 2020.



Perfformiwyd y sioe am gyfnod penodol mewn ffatri fawr yn An Cheathrú Rua yn
ystod Gaeltacht Connemara yn ystod Medi 2020, gyda’r diweddglo ar thema Diwrnod
Ieithoedd Ewropeaidd, 26ain Medi. Oherwydd maint y gofod oedd ar gael ar gyfer y
perfformiad, roedd pawb yn gallu glynu wrth y canllawiau o ran cadw pellter
cymdeithasol diogel, a defnyddiwyd yr adeilad mewn ffordd llawn dychymyg ac
atgofus. Darach Mac Con Iomaire oedd Cyfarwyddwr Creadigol y prosiect, a gyda
gweledigaeth gadarn, roedd yn gyfrifol am ddatblygu’r prosiect, gan gynnwys themâu
Gaillimh 2020 sef iaith, ymfudo a thirwedd; ac ar yr un pryd llwyddodd i gyfleu
syniadau a meddyliau’r artistiaid yn ystod y broses greadigol.

Dymuna Ealaín na Gaeltachta ddiolch o galon i’r holl artistiaid a’r criw anhygoel am
lwyfannu sioe ryfeddol, yn ogystal â’r holl bartnernaid - heb eu cefnogaeth nhw ni
fyddai wedi bod yn bosib gwireddu’r prosiect yma.

Artistiaid:

Diarmuid de Faoite – Éire – Actor. Síle Nic Chonaonaigh – Éire – Actor. AmaiaElizaran –
Euskal Herria – Dawnsiwr Cyfoes. Anne Feddema – Fryslȃn –Arlunydd/Bardd. Josie
Duncan – Alba – Cantores. Liam Ó Maonlaí – Éire –Cerddor/Cyfansoddwr. Maitiú Ó
Casaide – Éire – Cerddor/Cyfansoddwr. Seán ÓFlaithearta – Éire – Artist
Gweledol/Dylunydd. Sibéal Davitt – Éire – Dawnsiwr Cyfoes. Taran Spalding-Jenkin –
Kernow – Bardd/Perfformiwr. Kizzy Crawford: Cymru – Cantores/Offerynnwr.

Partneriaid: 

Ealaín na Gaeltachta, Gaillimh 2020, Foras na Gaeilge, Cuan, Údarás na Gaeltachta,
Afúk, Sefydliad Etxepare, Gwlad y Basg, Euskaltzaleen Topagunea, Cyngor Cernyw,
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Bòrd na Gaidhlig,
Comharsana Ceilteacha, Cymdogion Celtaidd a Sabhal Mór Ostaig.



                                                               

Hwyrach y bydd cerddi’n troi’n ganeuon, bydd ieithoedd yn cyplu ac yn mwtadu, a bydd syniadau’n
codi a gostwng fel y moroedd a’r aberoedd a ddewiswyd yn thema i’r cyfan.  Ar ôl cyfnod datblygu,
bydd y grŵp yn casglu’r holl ddeunydd at ei gilydd i fynd ar daith.

Mae tri o brosiectau cyfredol y Cymdogion Celtaidd
wedi cyrraedd y cyfnod cynhyrchu bellach:

1. Barddair ân Cheoil

Mae pedwar o gantorion/cyfansoddwyr, dau o Gymru a dau o’r Gaeltacht Gwyddelig newydd
gychwyn cydweithio am flwyddyn.  Ar y funud olaf, daeth bardd Gwyddelig i ymuno â nhw, ynghyd â
bardd o Gymru. Eu bwriad yw cynhyrchu nifer o ganeuon newydd yn eu mamiaith, trwy weithio’n
annibynnol ar adegau ac mewn grŵp ar adegau eraill, a chyfathrebu trwy gydol y broses.  Maent yn
benderfynol o ddarganfod ffyrdd i rannu cerddoriaeth ac ieithoedd ei gilydd.



Yn y sefyllfa bresennol, hwyrach mai proses ddigidol yn bennaf fydd hon, ond os bydd
amgylchiadau’n caniatáu, ein bwriad yw cynnal taith gorfforol yn y ddwy wlad, lle byddwn yn
perfformio mewn ysgolion, canolfannau celf, tafarndai, ac unrhyw le sy’n fodlon estyn croeso mewn
gwirionedd.

Hefyd byddwn yn perfformio i gefnogi dau brosiect amgylcheddol rhwng Cymru a’r Iwerddon, sef
‘Echoes’ a Phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd y RSPB. Wedyn …  oes potensial efallai ar gyfer
albwm newydd? Ac a ddaw gwahoddiad efallai gan y Cysylltiadau Celtaidd? Pwy a ŵyr?

Méabh Ní Bheaglaoich o County Kerry (chwith), Osian Morris o Ddolgellau (uchaf ar y dde), Matilda
Kirk o Aberystwyth (gwaelod ar y dde) a Padraig Jack o Inis Mor (isod) yw aelodau Barddair ân
Cheoil. A gydag eiliadau i fynd, dyma’r beirdd Róisín Sheehy o Waterford a Meic Llewellyn sy’n byw
ym Mro Ddyfi yn ymuno â’r parti.



2. Siop Siarad / Talking Shop

Creu llwyfan digidol er mwyn i staff a chynulleidfaoedd ym mhob oriel gael
mynediad at a mwynhau arddangosfeydd a digwyddiadau’r canolfannau eraill
Gwneud trefniadau i rannu arddangosfeydd ar lefel gorfforol, a’u marchnata ar
y cyd
Sesiynau blasu a phrofiad gwaith i staff mewn orielau eraill
Creu fforwm ieuenctid, er mwyn rhoi cyfle i bobl ifanc gynnig mewnbwn ar
ddatblygiadau’r dyfodol
Rhannu seminar mewn recordio digwyddiadau ac arddangosfeydd ymlaen llaw
a’u rhannu ar-lein.

Ym Medi 2020, daeth chwe chanolfan celfyddydau ar draws y byd Celtaidd ynghyd i
rannu profiadau a syniadau, wrth iddynt ymdrechu i gynnal cyfleoedd perfformio a
meithrin cysylltiadau newydd gyda chynulleidfaoedd er gwaethaf Covid. Y chwech
oedd: Aras Eanna ac Ionad Culturtha yn yr Iwerddon, Sabhal Mor Ostaig a Taigh
Chearsabhagh yn yr Alban, ac Oriel Plas Glyn y Weddw a’r Tabernacl yng Nghymru.
Roedd y broses o rannu problemau ac anogaeth â’i gilydd yn werthfawr ar ei ben ei
hun, ond mae’r grŵp eisoes wedi cyflawni llawer mwy - gan gynnwys cydweithio yn
y dulliau ymarferol canlynol:

Yn ystod 2021, mae’r grŵp yn croesawu tri phartner newydd: An Lantairr yn
Stornoway, An Gaelaeraí yn Donegal a Theatr Felinfach, Ceredigion.

Inis Oírr, Ynysoedd Aran



yn cysgodi cyfoeth diwylliannol anhygoel.  Ceidwaid natur yw teuluoedd ein ffermydd
mynydd, ac maent hefyd yn gofalu am ein mynyddoedd.  Byddwn yn dathlu
diwylliant yn ei ystyr ehangaf - iaith, barddoniaeth a cherddoriaeth, celfyddydau
gweledol, dawns, crefftau, treftadaeth, hwsmonaeth anifeiliaid- a choginio.

3. Cân y Bugail
Bydd yr ŵyl hon yn dathlu bywydau a diwylliannau ffermwyr mynydd a’u
teuluoedd, ar draws cenhedloedd bach a chymunedau ieithyddol Ewrop. Bydd yn
gyfle i ddysgu gan ein gilydd, rhannu syniadau a gobeithion, ac i gryfhau gyda’n
gilydd. Mae straen yn effeithio ar bob un o’n diwylliannau, mae ein hieithoedd yn
ymateb yn sgil canrifoedd o gael eu gorthrymu a dioddef o ragfarn, ond maent dal 



Bydd tair rhan i’r ŵyl:

Yn 2021/2, byddwn yn trefnu i ffermwyr ifainc ac artistiaid/perfformwyr fynd ar gyfnewid
diwylliannol â’i gilydd, creu ffilm ar y cyd, rhannu eitemau i’w harddangos sy’n dathlu diwylliant y
mynyddoedd, a llu o weithgareddau a ddatblygir ar lefel leol ar lawr gwlad.

Yn 2022/3, bydd pob gwlad yn cynnal gŵyl ryngwladol sy’n dathlu pob agwedd ar ddiwylliant y
bugail, yn amrywio o dapestri i dreialon cŵn defaid, o ganu ac adrodd straeon i goginio a champau
gwledig.  Bydd y gwyliau hyn yn ysgogi diddordeb ar draws cymunedau ac o fewn teuluoedd,
byddant yn gyfle i gymysgu ac annog twristiaeth ddiwylliannol rhwng y cenhedloedd sy’n rhan o’r
prosiect.Wrth gwrs, bydd cyfranogwyr o ddiwylliannau eraill yn ymweld â nhw, ac yn chwarae rhan
bwysig.

Yn 2023/4, daw’r ŵyl i ben gyda gŵyl deithiol, sy’n teithio ar hyd a lled Ewrop i arddangos y diwylliant
gorau a brofwyd yn ystod y tair blynedd. Os na fydd rhwydwaith o gyfeillion a chydweithio ar draws
Ewrop yn deillio o hyn - byddwn wedi methu!

Mae partneriaeth gadarn wedi esblygu eisoes, sy’n cael ei harwain gennym ni, ac sy’n cynnwys
Balkanopolic o Serbia, Museum Moddegat yn Fryslân, Taigh Chearsabhagh yn Ynysoedd Helen, a
Trac yng Nghymru. Y gobaith yw y bydd Topagunea a Plazaola o wlad y Basg yn ymuno â ni’n fuan.
Rydym wedi cyflwyno tri chais am gyllid ar gyfer cam datblygu’r prosiect ac rydym eisoes wedi
clywed fod un (CCC) wedi ei ddyfarnu’n llawn.



Er gwaethaf Covid - Ail-adeiladu cynulleidfaoedd ac adfywio perfformiadau
Marchnata ieithoedd lleiafrifol
Blaenoriaethu llenyddiaeth
Ieuenctid, iaith a hunaniaeth
Cydweithio ar lefelau rhyngwladol newydd
Fforwm ieuenctid

Bydd y gyfres hon o seminarau digidol, lle mae pob un ohonom sy’n gweithio ym
maes diwylliannau lleiafrifol Ewropeaidd yn gallu rhannu syniadau, mireinio a
datblygu syniadau, hogi sgiliau a chydweithio ar weithgareddau newydd, ar fin
cychwyn ddiwedd mis Ionawr. Byddwn yn cyhoeddi ac yn dosbarthu ein
canfyddiadau ar-lein ym mis Ebrill, a’r bwriad yw y bydd pawb yn dod ynghyd yn
Inverness nes ymlaen yn 2021.
Eich edefyddion chi fydd yn creu’r tapestri - a phatrwm newydd sbon o gydweithio
diwylliannol dan arweiniad cymunedau gydag ieithoedd lleiafrifol. Byddwn yn
ymgysylltu â’r themâu canlynol:

Snáithlean - Edefyddion


