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Cofnodion / Minutes 

26/11/2015 

Yn bresennol / Present: 

Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor (Chair / Cadeirydd) 

Lisa McGuire (Cynhyrchydd Gweithredol, National Theatre Wales, Executive Producer) 

Janet Davies (Aelod o Gyngor y Brifysgol / University Council Member – ar y ffôn am ran o’r cyfarfod) 

Mari Stevens (Aelod Annibynnol/Independent Member – ar y ffôn) 

Louise Amery (Dirprwy Gyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau / Arts Centre Deputy Director)  

Daniel Benham (Cyfarwyddwr Cyllid / Director of Finance))  

Henry Rees (Swyddog Datblygu CCC / Development Officer ACW) 

Gareth Lloyd Roberts (Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau / Arts Centre Director) 

Kath Williams (Rheolydd yr Athrofa / Institute Manager) 

Ymddiheuriadau / Apologies: 

Alun Bond (Ymgynghorydd CCC / ACW Advisor)  

Y Cynghorydd/Councillor Sarah Bowen (Cyngor Tref Aberystwyth Town Council) 

Y Cynghorydd/Councillor Ellen ap Gwynn (Cyngor Sir Ceredigion County Council) 

Sarah Prescott (Cyfarwyddwr yr Athrofa / Director of Institute) 

Kraig Pugh (Partner Cyllid / Finance Partner) 

Elan Closs Stephens, CBE 

Dorothy Wilson (Cyfarwyddwr / Director, MAC) 

    

 

1.0 Croeso a chyflwyniadau  
   
1.1 Nodwyd croeso gan y Cadeirydd i gyfarfod y Bwrdd 

Ymgynghorol. Adroddodd y Cadeirydd ddiweddariad o 
ran aelodaeth, gyda’r aelod a enwebwyd gan Gyngor y 
Dref wedi newid o Sarah Bowen i Wendy Morris.  
Cytunwyd y byddai Wendy Morris yn cael ei gwahodd 
i’r cyfarfod nesaf. 

  Gweithredu: KW 
   
1.2  y byddai Gwawr Lloyd o S4C yn cael ei hychwanegu at y 



Cyfansoddiad fel ‘sylwedydd’. 
   
2.0 Cofnodion y cyfarfod diwethaf  
   
2.1 Cadarnhawyd  cofnodion y cyfarfod dyddiedig 18 Mehefin 2015 yn 

amodol ar ychwanegu dynodiad llawn Eva de Vischer. 
   
3.0 Materion yn Codi  
   
3.1 Adroddwyd  dan 6.0 (Hen Goleg) bod y cais grant i Gronfa 

Treftadaeth y Loteri yn dal ar waith ac mai’r dyddiad 
cau oedd 1 Rhagfyr 2015. Nodwyd bod cyfarfod wedi’i 
gynnal gyda rhanddeiliaid yn ILLCA gan gynnwys 
Canolfan y Celfyddydau, y Ganolfan Gerdd, yr Ysgol 
Gelf a’r Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu.   

   
3.2 Cyflwynwyd  crynodeb o amcanion y prosiect a chefndir y cais. 
   
3.3 Nodwyd  y byddai aelodau’r Bwrdd yn croesawu cyfle i ymweld 

â’r adeilad.   
   
3.4  cais am ffigurau targed ymwelwyr: nodwyd mewn 

ymateb bod disgwyl isafswm o 60,000 o ymwelwyr y 
flwyddyn ond y dylai’r niferoedd gynyddu o ystyried 
lleoliad yr adeilad. Nodwyd bod dadansoddiad o’r 
cynulleidfaoedd penodol hefyd ar gael y gellid ei rannu. 
Nodwyd y byddai’r rhain yn cynnwys grwpiau oedd yn 
cael eu tangynrychioli ac ymwelwyr ag 
arddangosfeydd. Nodwyd bod y prosiect yn cael ei 
weld mewn partneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau a’r 
Llyfrgell Genedlaethol i gyfoethogi apêl Aberystwyth 
ymhellach fel cyrchfan.   

   
3.5  bod dogfen ar gael oedd yn cynnwys cynlluniau llawr.   
   
3.6  cais am eglurder ynghylch y berthynas rhwng prosiect 

yr Hen Goleg a Chanolfan y Celfyddydau a nodyn o 
rybudd o ran y synergedd rhwng y ddau sefydliad. 
Nodwyd bod Cyngor y Celfyddydau wedi cymeradwyo 
cynlluniau i wneud Canolfan y Celfyddydau’n fwy 
hyfyw yn fasnachol a’i fod yn cefnogi ei datblygiad 
parhaus. Nodwyd y byddai angen i unrhyw gynlluniau 
ar gyfer yr Hen Goleg felly gael eu diffinio’n glir er 
mwyn sicrhau bod unrhyw arlwy yn yr Hen Goleg yn 
ategu yn hytrach na chystadlu.  

   
3.7  mewn ymateb, bod rôl a sefyllfa Canolfan y 

Celfyddydau wedi bod yn rhan o’r trafodaethau. 
Nodwyd bod y Brifysgol ar hyn o bryd wrthi’n sicrhau 
cyllid a’i bod yn bwysig bod Canolfan y Celfyddydau’n 
cyfrannu at y trafodaethau am ddyfodol yr Hen Goleg. 



   
3.8  bod mantais i gael lleoliad yng nghanol y dref. Nodwyd 

bod Canolfan y Celfyddydau wedi bod yn trafod gyda 
DARO o’r dechrau a bod synergeddau e.e. lleoliad 
swyddfa docynnau a darpariaeth gerddorol.  Nodwyd y 
gellid lleoli darpariaeth cerddoriaeth glasurol yn yr Hen 
Goleg. Nodwyd hefyd bod pryderon am rannau o’r 
cynnig yn ymwneud er enghraifft â’r celfyddydau 
gweledol, neu gynyrchiadau a allai deithio.   

   
3.9  y dylid croesawu unrhyw fenter oedd yn cyfoethogi 

bywyd diwylliannol Cymru. Nodwyd o safbwynt Cyngor 
y Celfyddydau y dylai datblygiadau’r Hen Goleg a 
datblygiadau parhaus Canolfan y Celfyddydau ategu ei 
gilydd ac y dylent ddigwydd ar yr un pryd.   

   
3.10  mewn ymateb, y dylai Canolfan y Celfyddydau yrru 

datblygiadau’r Hen Goleg a chynigiwyd y gallai cael 
cynrychiolaeth o Gyngor y Celfyddydau ar Fwrdd yr 
Hen Goleg fod yn fuddiol.  

   
3.11  bod angen integreiddio’r rhaglennu a’r cynllunio 

busnes rhwng y ddau adeilad. Adroddwyd bod senario 
debyg yn bodoli yn Birmingham MAC o ran bod y 
Ganolfan yn rhedeg pum lleoliad ategol gwahanol a 
bod y cydweithio hwn yn gweithio’n effeithiol.    

   
3.12 Adroddwyd bod cynlluniau hefyd ar waith i ddatblygu’r Amgueddfa 

a chodwyd pryderon felly y byddai hyn yn arwain at 
lastwreiddio’r ddarpariaeth gelfyddydol yn yr ardal. 

   
3.13  bod Croeso Cymru wrthi’n cynnal adolygiad o fasnachu 

busnes/cynadledda yng Nghymru ac y dylai’r adolygiad 
hwn fod yn elfen mewn trafodaethau pellach am yr 
Hen Goleg. 

   
3.14 Cytunwyd  y byddai cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal yn yr 

Hen Goleg a byddai hyn hefyd yn galluogi aelodau i 
gael taith o gwmpas y cyfleuster. 

  Gweithredu: KW 
   
4.0 Adroddiad ar Weithgaredd 

Canolfan y Celfyddydau 
 

   
4.1 Nodwyd bod y Ganolfan yn parhau i weithredu mewn 

amgylchiadau ariannol anodd. Nodwyd er bod 
Canolfan y Celfyddydau wedi’i chynnwys ymhlith cyrff 
cyllid refeniw CCC, bod lefel y cyllid hwnnw’n parhau’n 
ansicr, ac na fyddai’n cael ei gadarnhau tan fis Mawrth 
2016 ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2016 ymlaen. 

   



4.2  mewn ymateb bod y cyfnod rhwng hysbysu am y cyllid 
a dechrau’r cyfnod cyllido hwnnw’n fyr iawn. Eglurwyd 
gan CCC mai senario achos gwaethaf oedd hyn i 
ganiatáu digon o amser i oblygiadau adolygiad 
gwariant y DU hidlo i lawr i Lywodraeth Cymru 

   
4.3  gyda golwg ar gyllido bod y diffyg rhwng 13/14 a 14/15 

wedi’i ostwng 26% ond cydnabuwyd bod y diffyg yn dal 
i fod yn ormod. Nodwyd mai’r bwriad ar ôl 
ailstrwythuro oedd adennill costau erbyn diwedd 
blwyddyn ariannol 16/17. 

   
4.4  o safbwynt y Brifysgol, nodwyd bod Canolfan y 

Celfyddydau’n cael ei chynnwys yn adroddiad 
Chwarterol y Brifysgol. Nodwyd y byddai hyn yn 
caniatáu i benderfyniadau gael eu gwneud yn ystod y 
flwyddyn ac y byddai penderfyniadau hefyd yn cael eu 
gwneud am werth Canolfan y Celfyddydau i’r Brifysgol 
yng nghyd-destun ei diffyg neu fel arall. Nodwyd y 
byddai’r Brifysgol yn ganolog yn ymwneud yn agosach 
â thrafodaethau am faterion ariannol yn ystod y 
chwarter nesaf. Mewn ymateb i ymholiad am sefyllfa 
Canolfan y Celfyddydau o fewn ILLCA, cadarnhawyd na 
fyddai dim yn newid o’r persbectif hwn. 

   
4.5  gyda golwg ar yr Adolygiad Buddsoddi, bod asesiad 

wedi’i dderbyn gan Gyngor y Celfyddydau yr oedd 
cydweithwyr yn hapus ag ef a nodwyd ei fod yn 
gadarnhaol ar y cyfan. Adroddwyd bod Cyngor y 
Celfyddydau wedi cadarnhau’r cynigion wrth symud 
ymlaen. Nodwyd mai’r cam nesaf ar ôl y setliad oedd 
pennu a oedd modd symud ymlaen gydag uchelgais 
Cyngor y Celfyddydau ar gyfer datblygu tŷ cynhyrchu a 
chyfleuster adeiladu setiau. Gyda golwg ar y cyfleuster 
adeiladu setiau £100K nodwyd y gallai PA hefyd fod yn 
fuddsoddwr yn y cynllun hwnnw. Adroddwyd y byddai 
rôl Datblygu Busnes yn datblygu nifer o brosiectau ar 
gyfer cynhyrchu incwm pellach. 

   
4.6  mewn ymateb i’r penderfyniad hwyr o ran cyllid grant, 

nodwyd y byddai’r rhaglen yn parhau yn ôl y cynllun. 
Nodwyd, fodd bynnag, bod angen trafodaeth am 
Dymor y Haf a bod angen trafodaeth bellach am sail 
cyllido hwnnw yn y dyfodol ac y byddai ymchwil yn cael 
ei wneud ar gyd-gynhyrchu fel modd o reoli’r risg 
ariannol. 

   
4.7  mai un opsiwn arall fyddai ‘prynu’ prosiect i mewn ac 

roedd trafodaethau ar waith gyda darparwyr allanol. 
   
4.8  bod y prosiect mewnol a lwyfannwyd yn 2015 yn uchel 



iawn ei safon a’i fod wedi dod â gwerth uwch na’r 
buddsoddiad a wnaed gan Ganolfan y Celfyddydau.  

   
4.9  bod prosiect cynnal a chadw hanfodol yn yr amserlen 

ar gyfer y theatr a gallai haf 2016 hefyd ddarparu cyfle i 
wneud y gwaith hwnnw. Nodwyd o safbwynt delwedd 
brand ac enw da, y byddai dileu rhan fawr o’r rhaglen 
yn gallu bod yn niweidiol. Nodwyd, o safbwynt ariannol 
a gyda golwg ar reoli’r risg ariannol, y byddai’r opsiwn i 
gomisiynu sioe allanol yn beth doeth. Nodwyd y gallai 
hyn erydu enw da Canolfan y Celfyddydau ond hefyd 
cydnabuwyd y byddai’n gyfaddawd da ar gyfer 2016. 
Nodwyd bod ansawdd y sioe arfaethedig hefyd yn 
uchel iawn, yn debyg i waith a gynhyrchwyd yn fewnol.  

   
4.10  gyda golwg ar ailstrwythuro staff, bod yr ymgynghoriad 

wedi dod i ben a bod llawer iawn o adborth adeiladol 
wedi’i dderbyn. Adroddwyd am rai o’r newidiadau yn 
sgil yr ymgynghoriad i’r Bwrdd. Nodwyd y byddai’r 
papur terfynol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor 
Afreidrwydd ar 4 Rhagfyr 2015 ac yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Pwyllgor hwnnw, y byddai’n cael ei 
gyflwyno i’r staff yn fuan wedyn. 

   
4.11  bod trafodaethau ar waith am yr Ysgol Ddawns a’r 

posibilrwydd ar gyfer datblygu’r Ysgol ymhellach. 
Roedd Cyfarwyddwr Birmingham MAC wedi cynnig 
cyfrannu ei farn mewn unrhyw drafodaethau am y 
ddarpariaeth dawns. 

   
4.12  ar ôl yr ymgynghoriad, nad oedd yr arbediad cymaint 

â’r disgwyl. Fodd bynnag, nodwyd bod costiadau 
blaenorol wedi’u seilio ar osod staff ar frig y 
graddfeydd ac o ystyried y nifer o ymadawiadau a 
phosibiliadau i benodi deiliad swydd newydd, byddai’r 
cyflogau cychwynnol ar bwynt is ar y raddfa. Ar y sail 
honno, nodwyd y byddai’r arbediad disgwyliedig yn 
cael ei dorri tua £13k i o ddeutu £69k. 

   
4.13  ei bod yn hanfodol cael eglurder i staff ynghylch 

amserlen a goblygiadau’r ailstrwythuro yn fuan. 
Nodwyd mai 1 Chwefror 2016 oedd dyddiad terfyn 
gwreiddiol yr amserlen a nodwyd bod hyn yn debygol o 
gael ei ohirio am tua 4 wythnos. 

   
4.14  gyda golwg ar faterion Ystadau, mai ychydig iawn oedd 

wedi newid ers y cyfarfod diwethaf. Nodwyd y byddai 
Canolfan y Celfyddydau’n cael ei chynnwys yng nghylch 
cynllunio’r Brifysgol yn ystod chwarter cyntaf 2016 ac y 
byddai materion Ystadau’n rhan o’r trafodaethau 
hynny. Nodwyd nad oedd unrhyw ddiweddariad 



pellach ar y sefyllfa gyda Heatherwick ond nodwyd 
hefyd ei fod yn annhebygol o arwain at gyfreitha. 

   
5.0 Y Rhaglen Artistig   
   
5.1 Adroddwyd bod Saturday Night Forever, cynhyrchiad teithiol 

Canolfan y Celfyddydau yn 2015 wedi cael derbyniad 
da a beirniadaeth gadarnhaol. Nodwyd mai’r bwriad 
oedd gwerthu’r sioe i wyliau ac adroddwyd bod fersiwn 
ffilm o’r cynhyrchiad hefyd ar gael.   

   
5.2  bod Stranded gan Ackroyd a Harvey ar hyn o bryd yn 

Oriel 1 tan 16 Ionawr 2016. 
   
5.3  bod y canlynol ymhlith uchafbwyntiau eraill: 

 
opera roc o'r 70au i’w gynhyrchu gan Theatr na nOg yn 
seiliedig ar Operation Julie; 
 
bod Theatr Genedlaethol Cymru wedi teithio Dawns 
Ysbrydion, a lwyfannwyd yng Nghanolfan y 
Celfyddydau ym mis Tachwedd. 

   
5.4  gyda golwg ar ddatblygiadau eraill: bod trafodaethau 

ar waith am y posibilrwydd o ddod â’r Eisteddfod 
Genedlaethol i Aberystwyth yn 2020 a fyddai’n 
cynnwys Canolfan y Celfyddydau a’r Brifysgol fel 
lleoliadau allweddol.   
 
bod trafodaethau ar waith am osod Dippy the Dinosaur 
ond bod cyfyngiadau gofod yng Nghanolfan y 
Celfyddydau. Nodwyd y gallai’r Hen Goleg o bosibl 
gynnal y mewnosodiad. 

   
5.5 Nodwyd bod aelodau o’r Bwrdd yn gwerthfawrogi derbyn 

gohebiaeth reolaidd yn crynhoi’r digwyddiadau 
arfaethedig. 

   
6.0 Unrhyw fusnes arall  
   
6.1 Adroddwyd fel y cytunwyd yng nghyfarfod mis Mehefin 2014, 

byddai rôl y Cadeirydd yn cael ei adolygu yn ystod 
2015. Cytunwyd y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu at 
aelodau o’r Bwrdd yn holi eu barn ar hyn ac y byddai 
eitem yn cael ei chynnwys ar yr agenda nesaf ym mis 
Mawrth 2016. 

   
6.2 Nodwyd gwerthfawrogiad i’r holl aelodau am ddod ac 

ymddiheuriad i Janet Davies nad oedd wedi gallu 
cyfrannu oherwydd problemau gyda’r signal ffôn. 

   



7.0 Y Cyfarfod nesaf  
   
7.1 Nodwyd y byddai’r cyfarfod nesaf ar 17 Mawrth 2016 yn yr Hen 

Goleg. 
 

 

 


