
 

 

 

 

Bwrdd Ymgynghorol Advisory Board 

 

Cofnodion / Minutes 

23/6/2016 

 

Yn bresennol / Present: 

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

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

Mr Daniel Benham (Cyfarwyddwr Cyllid / Director of Finance) 

Mr Alun Bond (Ymgynghorydd CCC / ACW Advisor)  

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

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

Ms Mari Stevens (Aelod Annibynnol/Independent Member) 

Professor/Yr Athro Sarah Prescott (Cyfarwyddwr yr Athrofa / Institute Director) 

Mr Henry Rees (Swyddog Datblygu CCC / Development Officer ACW) 

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

Mr Brendan Somers (Cynrychiolydd Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Representative) 

Ms Dorothy Wilson (Cyfarwyddwr / Director, MAC) 

Ms Kath Williams (Rheolydd yr Athrofa / Institute Manager) 

Professor/Yr Athro Tim Woods ((Cyfarwyddwr yr Athrofa  o 1/8/2016 / Institute Director from 

1/8/2016) 

Apologies: 

Yr Athro / Professor Elan Closs Stephens, CBE 

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

 

  

   
1.0 Croeso a Chyflwyniadau  
   
   
2.0 Cofnodion y cyfarfod diwethaf  



   
2.1 Cadarnhawyd  Cofnodion y cyfarfod dyddiedig 26 Tachwedd 2015. 
   
3.0 Materion yn codi  
   
3.1 Nodwyd  gwerthfawrogiad y cadeirydd i aelodau newydd: Mr 

Brendan Somers, Maer Aberystwyth; a Gwawr Lloyd, S4C 
(sylwedydd). 

   
3.2  y byddai taith fer o amgylch yr Hen Goleg ar ddiwedd y 

cyfarfod.   
   
3.3  er nad oedd y cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri i gyllido 

datblygiad yr Hen Goleg wedi’i gymeradwyo ar y cynnig 
cyntaf, roedd adborth calonogol wedi’i dderbyn a allai 
gryfhau’r cais o’i anfon eilwaith. 

   
3.4  bod trefniadau cydweithredol gydag Amgueddfa 

Genedlaethol Cymru a phartneriaid eraill ar waith i 
hwyluso arddangosfeydd yn yr Hen Goleg. 

   
3.5  fel y trafodwyd yn y cyfarfod diwethaf, bod Canolfan y 

Celfyddydau’n chwarae rhan allweddol yn Nhîm Prosiect yr 
Hen Goleg. Nodwyd y byddai rhaglen digwyddiadau’r Hen 
Goleg yn y dyfodol yn ategu rhaglen Canolfan y 
Celfyddydau. 

   
3.6  o bersbectif twristiaeth: bod amcan strategol Croeso i 

Gymru’n canolbwyntio ar gyrchfannau denu mewn 
ardaloedd o Gymru a bod cyflenwoldeb rhwng ymdrechion 
diwylliannol yn hanfodol. 

   
3.7  bod hyn hefyd yn amcan strategol gan y Cyngor Sir a’u nod 

hwy oedd creu pecyn a fyddai’n cynnwys yr Hen Goleg a 
datblygiadau parhaus eraill, yn ogystal â phartneriaethau a 
buddsoddiadau yn sgil er enghraifft datblygiad y Premier 
Inn. Nodwyd bod Canolfan Celfyddydau Aberystwyth yn 
cael ei gweld yn rhan o’r pecyn cyfansawdd hwn. 

   
4.0 Adroddiad y Cyfarwyddwr  
   
4.1 Derbyniwyd  copi o Adroddiad y Cyfarwyddwr gan gynnwys trosolwg o 

gyllid, staffio, ystadau a rhaglennu. 
   
4.2 Nodwyd  bod nifer o newidiadau a datblygiadau wedi digwydd ers y 

cyfarfod diwethaf fel a ganlyn: 
   
4.2.1  bod y Ganolfan yn dod i ddiwedd yr adolygiad staffio ac ar 

adeg y cyfarfod, bod dwy rôl ar ôl i’w llenwi.   
   
4.2.2 Adroddwyd  y byddai ‘masnachu’ yng Nghanolfan y Celfyddydau’n cael 



ei reoli gan y Gwasanaethau Masnachol o 1 Awst 2016 ond 
y byddai refeniw masnachu’n cael ei gadw gan Ganolfan y 
Celfyddydau fel modd i gefnogi’r rhaglen artistig. Nodwyd 
hefyd y byddai gan Ganolfan y Celfyddydau arlwy nodedig 
o hyd. Adroddwyd y bu ymgynghori gyda Chyngor y 
Celfyddydau.  

   
4.2.3  mewn ymateb, er bod manteision amlwg i’r trefniant 

newydd hwn, ei bod yn bwysig cadw gwasanaeth yr oedd 
modd ei adnabod fel gwasanaeth Canolfan y Celfyddydau. 
Awgrymwyd y dylai’r drefn sefydlu staff sicrhau eu bod yn 
cael eu trwytho yn y rhaglen ac yn helpu i hyrwyddo 
Canolfan y Celfyddydau. Awgrymwyd y byddai cael 
cynrychiolydd o’r Gwasanaethau Masnachol yn bresennol 
yn Nhîm Rheoli Canolfan y Celfyddydau yn fanteisiol. 
Awgrymwyd hefyd y gellid cynnwys staff perthnasol o’r 
Gwasanaethau Masnachol yng nghyfarfodydd staff-cyfan 
Canolfan y Celfyddydau. 

  Gweithredu: Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau 
   
4.2.4  bod y refeniw masnachu a ragwelwyd yn awgrymu 

cynnydd cadarnhaol rhwng 14/15 a 15/16.  Fodd bynnag 
nodwyd mewn gwirionedd bod y chwarter cyfredol wedi 
bod yn ddistawach na’r gobaith. Unwaith y byddai’r 
strwythur staff newydd wedi’i sefydlu a thargedau 
masnachu wedi’u gosod, nodwyd mai’r disgwyl oedd 
mantoli’r gyllideb erbyn diwedd blwyddyn ariannol 
2016/17.   

   
4.2.5 Cytunwyd  ei bod yn ddefnyddiol ac yn angenrheidiol i ystyried 

dangosyddion perfformiad allweddol eraill (anariannol) ac 
y byddai cymhariaeth â MAC Birmingham yn ddefnyddiol 
yn hyn o beth. 

  Gweithredu: Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr CC a 
Chyfarwyddwr MAC 

   
4.2.6 Adroddwyd  mewn perthynas â gwerthiant tocynnau, bod y rhagolwg ar 

hyn o bryd yn fwy cadarnhaol nag a fu mewn blynyddoedd 
blaenorol. Nodwyd fod Tymor yr Haf yn benodol yn llai o 
risg i gyllid yn y flwyddyn ariannol nesaf oherwydd y 
penderfyniad i brynu dwy sioe yn hytrach na chynhyrchu’n 
fewnol. O ran datblygiadau’r dyfodol, adroddwyd y byddai 
sioe 2017 yn cael ei phrynu fel eleni er mwyn parhau i 
reoli’r risg ariannol ond mai’r uchelgais oedd cyd-
gynhyrchu yn 2018.  Nodwyd hefyd mai’r gobaith yn y pen 
draw oedd adeiladu sioeau tymor haf yn Aberystwyth 
mewn cydweithrediad gyda chynhyrchwyr allanol a 
theithio’r cynyrchiadau hyn. 

   
4.2.7  Marchnata ar gyfer James and the Giant Peach: nodwyd y 

byddai cydweithio pellach gyda Croeso Cymru yn fuddiol i’r 



ddwy ochr. Nodwyd mewn ymateb bod y Rheolwr 
Marchnata wedi bod yn trafod gyda Swyddogion 
Twristiaeth lleol. Gallai partneriaid eraill, fel Llenyddiaeth 
Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru o bosibl gefnogi’r 
ymgyrch farchnata a dylid gwneud y defnydd gorau o 
arlwyo ‘thematig’ neu’r potensial ar gyfer refeniw eilaidd.  
Nodwyd y gallai cydweithwyr yn yr athrofa oedd yn 
gweithio ar Dahl fod â diddordeb yn hyn hefyd. 

   
   
4.2.8  mewn ymateb i ymholiad am raglennu artistig: nodwyd 

mai’r brif flaenoriaeth oedd cynyddu niferoedd drwy’r 
berthynas ategol rhwng y gwahanol fathau o weithgaredd, 
gan gynnwys gwaith mwy deniadol yn fasnachol. O ran 
rhediad wythnos o hyd, cydnabuwyd yr heriau, ond 
adroddwyd fod Mousetrap yn enghraifft o sioe a allai 
ddenu ffigurau cynulleidfa iach: yn nodweddiadol 94-96% 
capasiti. Nodwyd bod rhediadau wythnos hefyd yn 
economaidd o ran marchnata a buddsoddiad technegol a 
bod hyn yn gyfle i gydweithio gyda’r Gwasanaethau 
Masnachol drwy ddarparu arlwyo thematig. 

   
4.2.9  bod datblygu cysylltiadau gydag artistiaid Cymreig a rhai 

wedi’u lleoli yng Nghymru’n parhau’n bwysig. 
   
4.2.10  er bod angen ffocws, ei bod hefyd yn bwysig ystyried yn 

ofalus potensial datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer yr holl 
gelfyddydau ac edrych yn fwy cyfunol ar y disgyblaethau 
sydd ar gael. Nodwyd mai un flaenoriaeth yn y strwythur 
staffio newydd oedd lleihau ffiniau rhwng y ffurfiau celf a 
datblygu ymhellach y synergedd a’r cyfleoedd i gydweithio 
rhwng pob un. 

   
4.2.11  Adroddwyd bod MAC wedi lleihau dibyniaeth ar lyfrynnau 

papur a bod costau argraffu a gwerthiant wedi cynyddu. 
Cytunwyd y byddai’r ddau leoliad yn trafod y manylion. 

  Gweithredu: Dirprwy Gyfarwyddwr Canolfan y 
Celfyddydau 

   
   
4.2.12  y farn bod digon o waith a gweithgaredd ar hyn o bryd yn 

Aberystwyth i becynnu neu lansio fel gŵyl. Nodwyd bod 
mentrau pellach yn ymwneud â gwaith newydd yn cael eu 
hystyried ar hyn o bryd, ac y byddai trafodaeth gyda 
Latitude a Green Man yn ddefnyddiol i ddatblygu’r 
syniadau hyn. 

   
4.2.13  gyda golwg ar ehangder y rhaglen: nodwyd bod y tîm 

Dysgu Creadigol newydd gael ei ffurfio i gyd-fynd ag 
uchelgais Cyngor y Celfyddydau, a fyddai’n cydweithio ar y 
cyd â’r rhaglen ac ar draws meysydd eraill o fewn 



darpariaeth Canolfan y Celfyddydau. Nodwyd y byddai 
addysg gymunedol – sy’n denu 70,000 o gyfranogwyr – yn 
cael ei chyfoethogi gan waith prosiect mawr pellach yn 
cynnwys yr adran dysgu creadigol y gellid ei wneud yn y 
gymuned. Crybwyllwyd cysylltiadau ag ysgolion a grwpiau 
cymunedol eraill: nodwyd bod CC a Fforwm Penparcau’n 
cydweithio ar brosiect i ddatblygu gwirfoddolwyr drwy 
hyfforddiant ar amrywiol agweddau o waith a wnaed yn 
CC: gan gynnwys gwaith technegol; blaen tŷ; marchnata. 
Nodwyd y byddai’r cais cyntaf am gyllid i’r fenter hon yn 
cael ei gyflwyno’n ddiweddarach yn yr haf. 

   
4.2.14  awgrym bod Canolfan y Celfyddydau’n ystyried Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: trafodwyd cyfleoedd i 
gydweithio rhwng Canolfan y Celfyddydau a National 
Theatre Wales ynghyd ag awgrym bod Cyfarwyddwr 
Canolfan y Celfyddydau yn gweithio gyda swyddogion yr 
Awdurdod Lleol i edrych sut y gallai Canolfan y 
Celfyddydau ddatblygu ei rôl ymhellach. 

  Gweithredu: Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau 
   
   
5.0 Ailstrwythuro Staff  
   
5.1 Adroddwyd  bod yr adolygiad staffio ac ymarfer ailstrwythuro dilynol yn 

tynnu tua’r terfyn. Nodwyd bod y broses wedi bod yn faith 
ond bod pob ymdrech wedi’i wneud i osgoi diswyddo 
gorfodol, yn unol â pholisi’r brifysgol. Adroddwyd bod yr 
holl unedau ar draws y Brifysgol dan bwysau i ymateb i’r 
sefyllfa ariannol yn codi o’r amgylchedd cynyddol 
gystadleuol. Diolchwyd i’r holl gydweithwyr am eu hegni 
a’u brwdfrydedd parhaus. 

   
   
5.2  y gallai Canolfan y Celfyddydau ddymuno ystyried ei 

huchelgais o ran agendâu cymdeithasol penodol i 
Aberystwyth e.e. celfyddydau ar gyfer ymgysylltu â phobl 
ifanc, adfywio, a sawl uchelgais artistig arall yn ymwneud 
â’r agenda cymdeithasol i sicrhau rhagor o gynaladwyedd a 
galluogi twf.  

   
5.3  gyda golwg ar graffu ariannol: bod Canolfan y Celfyddydau 

wedi bod drwy Archwiliad Mewnol yn ystod y gwanwyn a 
bod y canlyniadau’n negyddol mewn rhai meysydd. 
Nodwyd bod yr Adran cyllid a’r Athrofa wedi cydweithio i 
ddatrys hyn. Nodwyd y byddai’r maes Cyllid yng 
Nghanolfan y Celfyddydau o hyn allan yn adrodd yn fwy 
uniongyrchol i’r Swyddfa Cyllid ganolog.    

   
5.4  gyda golwg ar gymorth ariannol uniongyrchol arall: 

nodwyd bod Adroddiadau Chwarterol wedi’u cyflwyno yn 



ystod y flwyddyn yn cwmpasu unedau academaidd ond 
hefyd unedau eraill gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau, 
Ffermydd, Preswylfeydd oedd yn cynnwys barn gyffredin 
am ddata ariannol a dangosyddion perfformiad allweddol 
eraill. Nodwyd y byddai’r adrodd chwarterol fel yr oedd yn 
ymwneud â Chanolfan y Celfyddydau yn cael ei gyflwyno 
mewn cyfarfodydd o’r Bwrdd Ymgynghorol yn y dyfodol a 
fyddai’n diwallu’r cais am gyd-destun pellach a data 
ystadegol yn ymwneud â’r amrywiaeth ehangach o 
ddangosyddion perfformiad allweddol. 

   
5.5  bod y Brifysgol wedi creu nifer o becynnau hybu ar gyfer 

hyrwyddo, hysbysebu a recriwtio – ac er gwaethaf rheoli 
costau, bod cyllid ar gael i ailfywiogi meysydd gweithredu a 
buddsoddi mewn meysydd penodol. Nodwyd y gallai’r 
rhaglen hybu weithio’n effeithiol ochr yn ochr â Rhaglen 
Gwydnwch Cyngor y Celfyddydau oedd yn edrych ar 
faterion cynaladwyedd a strwythurau sefydliadol. 

   
5.6 Nodwyd  y byddai’r Bwrdd yn croesawu gweld yr adroddiadau 

chwarterol a fyddai hefyd yn bodloni cais CCC am 
ddiweddariadau chwarterol ar gynnydd y Ganolfan.  

   
   
   
6.0 Ystadau   
   
6.1 Adroddwyd  bod mannau o fewn yr adeilad yr oedd angen eu gwella’n 

gosmetig.  
   
6.2  gyda golwg ar yr unedau busnes: nodwyd mai’r bwriad 

oedd datgymalu ac ailadeiladu un o’r unedau er mwyn 
deall y problemau a chostio gwaith adferol. Byddai CCC yn 
cael ei hysbysu am unrhyw ddatblygiadau.  

   
7.0 Unrhyw Fusnes Arall  
   
7.1 Caeredin   
   
7.1.1 Adroddwyd  bod Canolfan y Celfyddydau wedi llwyddo mewn cais i 

Gronfa Caeredin i lwyfannu Saturday Night Forever yng 
Ngŵyl yr Ymylon. 

   
7.1.2 Cytunwyd  y byddai trafodaethau’n cael eu cynnal am gydweithio 

rhwng The Other Room, Canolfan y Celfyddydau, National 
Theatre Wales ac o bosibl MAC i gael ‘gŵyl Caeredin fach’. 

  Gweithredu: Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau 
   
7.2 Cyfarwyddwr yr Athrofa  
   
7.2.1 Nodwyd  gwerthfawrogiad Cyfarwyddwr yr Athrofa, yr Athro Sarah 



Prescott, i holl aelodau’r Bwrdd Ymgynghorol a staff 
Canolfan y Celfyddydau am eu cefnogaeth yn ystod ei 
chyfnod yn gyfarwyddwr ALlICC.  Diolchwyd i SP gan y 
Bwrdd a gan Ganolfan y Celfyddydau am ei chefnogaeth. 

   
8.0 Cyfarfodydd y Dyfodol  
   
8.1 Nodwyd y byddai cyfarfodydd 2016/17 ar y dyddiadau canlynol: 

 
17/11/2016 
9/3/2017 
22/6/2017 

   
8.2 Cytunwyd  y byddai’r amser yn newid i 11.30 i ganiatáu teithio â thrên 
  


