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Arts Centre Advisory Board 

 

Cofnodion / Minutes 

24/11/2015 

Yn bresennol / Present: 

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

Sarah Prescott (Cyfarwyddwr yr Athrofa / Director of Institute) 

Alun Bond (Ymgynghorydd CCC / ACW Advisor) 

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

 

In attendance:   

Kraig Pugh (Partner Cyllid / Finance Partner)  

Henry Rees (Swyddog Datblygu CCC / Development Officer ACW) 

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

Eiddig Morgan (Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro / Acting Director of Finance) 

Kath Williams (Rheolydd yr Athrofa / Institute Manager) 

 

Apologies:  

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

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

Janet Davies (Aelod o Gyngor y Brifysgol / University Council Member) 

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

Elan Closs Stephens CBE 

Mari Stevens (Llywodraeth Cymru / Welsh Government) 

Dorothy Wilson (Cyfarwyddwr / Director, MAC) 

 

 

1.0 Croeso a Chyflwyniadau  
   
1.1 Nodwyd croeso cynnes i Lisa McGuire o Theatr Genedlaethol Cymru. 

Nodwyd bod Lisa yn un o’r ddau gynrychiolydd allanol ar y 
Bwrdd. Yr ail gynrychiolydd yw Mari Stevens nad oedd yn gallu 



bod yn bresennol yn y cyfarfod hwn. 
   
   
2.0 Cofnodion  
   
2.1 Cadarnhawyd Cofnodion y cyfarfod dyddiedig 19 Mehefin 2014. 
   
   
3.0 Materion yn codi  
   
3.1 Adroddwyd o dan 6.1 (digwyddiad agored/lansio rhaglen) bod digwyddiad 

yn yr arfaeth ond heb ei amserlennu hyd yn hyn. 
  Gweithredu: GLlR 
   
   
3.2  o dan 9.1.5 (Joio), holwyd am fwy o wybodaeth am y cwmni. 

Nodwyd nad oedd y grant Ymchwil a Datblygu wedi’i gyflwyno 
hyd yn hyn. 

  Gweithredu: GLlR 
   
   
4.0 Adroddiad ar Weithgaredd  
   
4.1 Derbyniwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr, ynghyd â drafft o raglen y 

tymor sydd i ddod. 
   
4.2 Nodwyd bod blwyddyn wedi mynd heibio ers penodi GLlR yn 

Gyfarwyddwr. Nodwyd bod y sefyllfa ariannol yn parhau’n 
heriol. Nodwyd ymhellach fod yr hyn a gynigir ym mhob maes 
a’r dulliau gweithio yn cael eu hadolygu, yn arbennig yng 
nghyd-destun gwneud y gorau o adnoddau. Nodwyd nad oedd 
cynyrchiadau un neu ddwy noson o bosibl yn gynaliadwy ac 
efallai y byddai trefnu cyfnodau hwy yn bosibl ac yn gyfle i 
gynnig cynigion ychwanegol, e.e. arlwyo thematig. Nodwyd 
bod Canolfan y Celfyddydau yn ystyried trefnu rhaglen y 
Neuadd Fawr yn fwy effeithiol.    

   
4.3  trafodaeth ar ddatblygu Canolfan y Celfyddydau yn lleoliad ar 

gyfer teithio masnachol mwy agored. Wrth ymateb, nododd  
GLlR nad oedd yn fwriad i symud i’r cyfeiriad hwn yn llwyr ond 
bod cynulleidfa yno ar gyfer digwyddiadau mwy masnachol.    

   
4.4  nodwyd bod symud i gynyrchiadau dros gyfnod o wythnos yn 

cynnig y cyfle i wella gwerth cynyrchiadau a chyrraedd 
gwahanol gynulleidfaoedd. Adroddwyd y byddai Theatr 
Genedlaethol Cymru yn llwyfannu gwaith newydd am gyfnod o 
wythnos yng Nghanolfan y Celfyddydau yn 2015. 

   
4.5  bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi mynegi cefnogaeth 

gyffredinol ar gyfer cyfeiriad strategol Canolfan y Celfyddydau. 
Nodwyd bod ehangu’r gynulleidfa yn rhywbeth i’w groesawu 



ar yr amod fod Canolfan y Celfyddydau yn parhau ar flaen y 
gad wrth ddarparu lleoliad i arddangos yr holl gelfyddydau 
creadigol. 

   
4.6 Derbyniwyd Crynodeb o’r Incwm a Gwariant ar gyfer y flwyddyn yn 

diweddu 31 Gorffennaf 2014. Nodwyd y dylid ystyried y 
ffigyrau hyn ochr yn ochr â rhai o ffigyrau’r cynulleidfaoedd a 
dderbyniwyd yn ogystal. Nodwyd bod cynulleidfaoedd a nifer 
yr ymwelwyr wedi gostwng o ryw 17% ar gyfer y flwyddyn. Un 
ffactor a gyfrannodd at hyn oedd symud dwy adran 
academaidd o Benglais i Lanbadarn a bod y Gwasanaethau 
Preswyl a Chroeso wedi adrodd ynghylch gostyngiad tebyg yn 
nifer yr ymwelwyr. Yr hyn a gyfrannodd ymhellach at y ffigyrau 
oedd: ffigyrau siomedig ar gyfer Sioe Haf 2013; costau cyfalaf 
ychwanegol e.e. teledu cylch cyfyng. Nodwyd bod colled o 
£300k yn y trosiant ar gyfer masnachu a arweiniodd at golled o 
£86k yn yr elw. Adroddwyd bod anawsterau parhaus â’r 
Unedau Busnes a oedd hefyd yn effeithio ar incwm posibl. 
Nodwyd hefyd y toriad yng nghyllid Cylch Canolbarth Cymru o 
Geredigion, sef gostgyniad o £25k yn y grant. Roedd y toriad 
(£25k) i gyllid Trydedd Genhadaeth CCAUC hefyd wedi 
cyfrannu at y ffigyrau. Adroddwyd bod gallu cynulleidfaoedd i 
wario yn gyffredinol wedi parhau’n is nag o’r blaen ac y byddai 
symud tuag at gynnal cynyrchiadau am gyfnodau hwy yn mynd 
i’r afael â hynny. Cafwyd gwariant ar gostau staffio nad oedd 
wedi ei ragamcanu. Adroddwyd y byddai cyflawni 
cynaliadwyedd ariannol yn y dyfodol yn dod yn sgil 
ymgorffori’r strwythur newydd ac y byddai cynyddu 
gweithgaredd fasnachol yn ychwanegu at y cynaliadwyedd 
hynny. 

   
   
4.7 Adroddwyd bod mwy o gyfranogi gan fyfyrwyr hefyd yn flaenoriaeth er 

mwyn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd i gynhyrchu ffigyrau 
cynulleidfaoedd. Nodwyd y byddai tecstio funud olaf a 
thargedu marchnata yn cael eu hystyried. Wrth ymateb i 
gwestiwn, nodwyd bod gwerthiant ar-lein o amgylch 20% ond 
bod hynny yn cael ei ystyried yn dderbyniol gan fod aelodau’r 
cyhoedd yn dewis dod i’r adeilad i brynu tocynnau. Nodwyd, 
wrth ymateb, y dylai gwerthiant ar-lein fod yn uwch na hynny, 
o gofio’n arbennig fod Canolfan y Celfyddydau wedi’i lleoli y tu 
allan i’r dref. 

   
4.8  o ran ffigyrau presenoldeb, byddai cyfartaledd o’r ffigyrau yn 

ddefnyddiol fel ag y byddai dadansoddiad manwl o’r ffigyrau ar 
gyfer gweithgarwch wedi’i raglennu. Nodwyd nad oedd angen 
dadansoddiad manwl o’r holl weithgarwch ond y byddai 
crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer gwaith a lwyfennir yn yr 
awditoriwm, er enghraifft, yn ddefnyddiol i’w gyflwyno i’w 
drafod. 

  Gweithredu: GLlR 



   
4.9  bod ffigyrau celfyddydau gweledol 2012/13 wedi eu gwyro 

oherwydd cyfrifo dwbl. Nodwyd hefyd fod cynnydd yn y 
ffigyrau ar gyfer y celfyddydau cymunedol ac adroddwyd bod 
cynnydd sylweddol yn cael ei wneud yn y maes hwn oherwydd 
cyfranogi o ddosbarthiadau dawns a arweiniodd at gynnydd yn 
y gweithgarwch hwn.  

   
5.0 Staffio  
   
5.1 Adroddwyd Bod adolygiad o wasanaethau Canolfan y Celfyddydau wedi 

cael ei gynnal ac os fyddai’r dull diwygiedig yn cael ei dderbyn 
yna mae’n bosib y byddai angen diwygio’r strwythur staffio er 
mwyn adlewyrchu hynny. Nodwyd mai bwriad yr adolygiad 
oedd i greu gwasanaeth oedd yn addas at y diben ac yn 
gynaliadwy hir-dymor.  Nodwyn bod yr adolygiad wedi 
adnabod tri categori darpariaeth: y celfyddydol; 
gweithrediadau a chynllunio; datblygu busnes. 

   
5.2 Nodwyd Y byddai cadarnhau a gweithredu’r cynllun busnes ac unrhyw 

oblygiadau staffio yn digwydd yn y Flwyddyn Newydd cyn 
ystyriaeth gan Weithrediad y Brifysgol. 

   
5.3  bod cynlluniau ar gyfer datblygu adeilad Canolfan y 

Celfyddydau yn cael eu hystyried ochr yn ochr â’r 
ailstrwythuro. Adroddwyd mai nod y cynigion hyn oedd 
cynyddu nifer y staff sy’n cael eu gweld, darparu cyfleoedd ar 
gyfer prentisiaethau a lleoliadau myfyrwyr a gwella’r gofod 
sydd ar gael ar gyfer cynadledda, yr ysgol ddawns a 
gweithgarwch masnachol arall. Nodwyd bod y cynigion hyn yn 
amodol ar gael eu costio’n llawn gan Adran Ystadau’r Brifysgol.  

  Gweithredu: GLlR 
   
5.4  wrth ymateb, ei bod hi’n bwysig symud ymlaen â’r 

ailstrwythuro arfaethedig, er mwyn sicrhau’r holl gefnogaeth 
sydd ar gael. Nodwyd y byddai ceisio sefydlu model a fyddai’n 
cynnig cynaliadwyedd i Ganolfan y Celfyddydau yn y tymor hir 
yn rhywbeth i’w groesawu. 

   
5.5  cwestiwn ynglŷn â’r tîm rhaglennu. Nodwyd y byddai’r 

strwythur newydd yn dod â’r holl weithgarwch rhaglennu 
gwahanol at ei gilydd gyda golwg ar ddatblygu un weledigaeth 
gydlynol a strategaeth ar gyfer rhaglennu artistig. 

   
5.6 Adroddwyd o ran Ystadau:  bod y Cyfarwyddwr Ystadau a  Louise Amery a 

GLlR wedi cwrdd â Chyngor Celfyddydau Cymru i drafod 
prosiectau cyfalaf, a’r Neuadd Fawr yn arbennig. Nodwyd bod 
materion brys eraill wedi codi, e.e. drwy ymyrraeth yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, materion a 
godwyd ynghylch Theatr y Werin.  Adroddwyd bod anghydfod 
parhaus rhwng Heatherwick a’r Brifysgol a oedd yn peryglu 



cyfleoedd i rentu’r unedau a bod datrys yr anghydfod yn 
hanfodol er mwyn defnyddio’r 18 pod. Adroddwyd bod modd 
cofrestru prosiectau eraill er gwaetha’r problemau gyda  
Heatherwick ond na fyddai Cyngor Celfyddydau Cymru yn 
rhyddhau’r arian tan fod y sefyllfa wedi ei datrys yn derfynol.  
Nodwyd bod y Cyfarwyddwr Ystadau wedi awgrymu bod y 
Brifysgol yn cynnal ei hastudiaeth ddichonoldeb ei hun ar gyfer 
ailddatblygu Canolfan y Celfyddydau. Nodwyd, wrth ymateb, 
fod prosiect cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru eisoes yn 
ordanysgrifiedig a’i bod hi’n annhebyg y byddai cynnig yn cael 
ei ystyried tan 2017. Nodwyd cwestiwn ynghylch y costio cylch-
bywyd gwreiddiol gan Heatherwick a fyddai wedi’i ddarparu 
gan y cwmni ar y cychwyn. Cytunwyd i ymchwilio i hyn a’i 
drafod gyda’r Cyfarwyddwr Ystadau. 

  Gweithredu: GLlR 
   
5.7  yn gyffredinol, nodwyd bod rhaglen barhaus o welliant 

cosmetig i ardaloedd mewnol Canolfan y Celfyddydau.   
   
5.8 Nodwyd bod rheolaeth Iechyd a Diogelwch yng Nghanolfan y 

Celfyddydau ac ar draws y Brifysgol wedi bod yn destun 
adroddiad cadarnhaol gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch, a chafodd hyn ei groesawu. 

   
5.9 Cytunwyd yn dilyn asesiad pellach o’r unedau, y byddai adroddiad yn cael 

ei gyflwyno i’r cyfarfod nesaf.    
  Gweithredu: GLlR/Cyfarwyddwr Ystadau PA 
   
5.10 Adroddwyd Nodwyd y byddai’r Brifysgol yn edrych ar ffyrdd o gynhyrchu 

arian i’w fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf a bod yr amserlen 
ar gyfer y cylch nesaf o geisiadau grant Cyngor Celfyddydau 
Cymru yn ddefnyddiol yn y cyd-destun hwnnw.   
 

   
6.0 Rhaglennu Artistig  
   
6.1 Nodwyd mai ‘Sister Act’ oedd un o’r sioeau haf mwyaf llwyddiannus 

erioed, gan ddenu bron ddwywaith cymaint o gynulleidfaoedd 
â ‘Little Shop of Horrors’. Nodwyd y byddai ‘Sister Act’ wedi 
adennill ei chostau oni bai am y perfformiadau a gafodd eu 
canslo. Nodwyd y dylid ystyried yswiriant canslo ar gyfer 
sioeau haf yn y dyfodol. Adroddwyd y byddai 44 perfformiad o  
‘Legally Blonde’ yn 2015 ac y byddai’n cael ei ystyried fel 
perfformiad ar daith, ac yn y tymor hir gallai Canolfan y 
Celfyddydau ystyried dewis sioeau a fyddai’n addas ar gyfer 
teithio a derbyn cymorth ariannol drwy geisiadau posibl am 
gyllid. Adroddwyd y byddai Cyngor Celfyddydau Cymru yn 
cynnig adborth ym mis Rhagfyr ynglŷn ag argaeledd cyllid 
ychwanegol. Nodwyd bod teithio yn ffordd o farchnata 
Canolfan y Celfyddydau a’r Brifysgol a chynigiwyd cynnwys 
Canolfan y Celfyddydau yn y prosbectysau er mwyn dangos 



cymuned fywiog o fyfyrwyr. Nodwyd hefyd y byddai hyn yn 
gyfle i ddenu cynulleidfaoedd i leoliadau eraill yng Nghymru ac 
efallai yn gyfle i greu sioe haf gydweithredol yn y dyfodol. 
Nodwyd y dylid ymchwilio i gyfleoedd cydweithredu pellach y 
tu allan i Gymru, e.e. cyfnewid prosiectau â lleoliadau eraill.   

   
6.2  bod y cynhyrchiad teithio nesaf yn cael ei ystyried ar hyn o 

bryd a’r cynlluniau busnes yn cael eu drafftio. Nodwyd bod 
angen cyflwyno’r cais teithio cenedlaethol i Gyngor 
Celfyddydau Cymru erbyn 24 Ionawr 2015. 

   
7.0 Llythyr Cyngor 

Celfyddydau Cymru 
 

   
7.1 Derbyniwyd llythyr gan Gyngor Celfyddydau Cymru ynglŷn ag asesiad risg. 

Gwahoddwyd cynrychiolydd Cyngor Celfyddydau Cymru i 
gynnig sylwadau. 

   
7.2 Nodwyd wrth ymateb, nad oedd y llythyr a dderbyniwyd yn ymwneud â 

Chanolfan y Celfyddydau yn benodol ond ei fod yn rhan o 
strategaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer delio â’i 
gofrestr risg. Nodwyd mai Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 
yw’r lleoliad sy’n derbyn y grant uchaf y tu allan i Gaerdydd ac 
oherwydd y rheolaeth newydd, gosodwyd Canolfan y 
Celfyddydau mewn categori ‘risg uchel’ yn awtomatig.  
Nodwyd y byddai ailstrwythuro staff yn ystyriaeth gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru a’r angen i sicrhau bod y strwythur 
newydd a deiliaid unrhyw swyddi newydd yn addas a bod y 
drefn gywir wedi ei dilyn. Nodwyd bod y sefyllfa gyda 
Heatherwick yn parhau’n fater o bryder, a bod cynaliadwyedd 
ariannol yn bwysig. Er mwyn rheoli’r risg, adroddwyd y byddai 
Cyngor Celfyddydau Cymru yn disgwyl i’r ailstrwythuro gael ei 
gwblhau a bod yr anghydfod â Heatherwick yn cael ei ddatrys.  
Rhagwelwyd y byddai hynny yn cymryd blwyddyn arall ond 
byddai’n amodol ar fodlonrwydd Cyngor Celfyddydau Cymru 
â’r strwythur a chynlluniau busnes yn y dyfodol. 

   
8.0 Unrhyw fater arall   
   
8.1 Nodwyd bod y Cadeirydd yn gwerthfawrogi cyfraniad pob aelod. 
   
   
9.0 Y Cyfarfod Nesaf  
   
9.1 Nodwyd bod y cyfarfodydd nesaf wedi eu hamserlenni ar gyfer 12 

Mawrth 2015 ac ar ôl hynny ar 18 Mehefin 2015. 
 

 

 


