
Gŵyl Gwanwyn 2015 - yn dathlu Creadigedd 

a Lles mewn Pobl dros 50 oed 

Dewch i gymryd rhan a chael eich ysbrydoli!  Diwrnod Celf a Lles, yn rhad ac 

am ddim, yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth sy’n agored i unrhyw 

un 50 oed a throsodd - mae croeso i chi ddod am ran o’r dydd neu am y 

diwrnod cyfan. 

Dydd Mercher 6ed Mai 2015, 10am - 3.30pm 

Am ddim - Croeso i Bawb 

Yn agored i unrhyw un 50 oed a throsodd; canolbwyntir ar gael hwyl a rhoi cynnig ar 

rywbeth newydd, (er ein bod yn sicr yn croesawu pobl gyda phrofiad hefyd!) 

Cofrestrwch ar gyfer un o’n sesiynau llawn neu jyst galwch heibio i weld beth sy’n digwydd, i 

gael pryd o fwyd ac i ymuno yn un o’r gweithgareddau amrywiol a gynigir. 

 

Noder: Bydd nifer y llefydd ar gyfer rhai o’r gweithgareddau yn gyfyng, felly 

rhaid archebu ymlaen llaw. 

Cysylltwch â Cath am fanylion llawn ac i archebu lle:  Ffôn:  01970 622888 

e-bost:  cxs@aber.ac.uk 

Bore                          
             

Portreadaeth                   10am – 12.30pm                 Roy Marsden            ystafell 2D        

(Angen archebu) 

 

Anerchiad: 100 lle +                         10 – 11am                   Marian Delyth             

Mae’r ffotograffydd Marian Delyth yn siarad am ei gwaith mewn cysylltiad â’r llyfr a’r 

rhaglen deledu ‘100 Lle’; (y 100 lle yng Nghymru i weld cyn i chi farw), ei hagwedd tuag at y 

math hwn o ffotograffiaeth a sut mae’r prosiect wedi arwain at waith newydd.  

(Angen archebu - Sesiwn Cymraeg)     

 

Gwnïo matiau ffelt - gyda phaned a chlonc   10 – 12.30    Becky Knight       Cyntedd y Theatr 

Defnyddiwch y siwmperi hynny sydd wedi mynd yn llai yn y golch i wneud matiau hyfryd a 

defnyddiol ar gyfer y bwrdd. Bydd Becky yn cyflwyno’r dechneg sy’n syml ac yn gymhellol! 

mailto:cxs@aber.ac.uk


Dewch ag unrhyw eitemau gwlân crebachog nad ydych eu heisiau i ychwanegu at y 

deunyddiau a ddarperir. Dim angen profiad  

(Sesiwn galw-heibio) 

 

Ymweliadau anffurfiol â Chasgliad Serameg y Brifysgol 11.30am – 12.30pm        Moira 

Vincentelli - Oriel Serameg 

Bydd yr Athro Moira Vincentelli yn ateb cwestiynau am y casgliad, ac yn siarad am y prosiect  

Hot Pot (gweithgaredd cyfredol yn yr oriel sy’n defnyddio’r serameg o gasgliad  Ann Carr),  a 

sut mae’r casgliad yn cael ei ddefnyddio i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.   

Bydd rhai botiau o’r casgliad hefyd ar gael i’w trin.  

(Sesiwn galw-heibio) 

 

Sgriniad Sinema Clasurol:                 11 - 12.30                    Sinema 

             

Te, coffi a chinio ysgafn.  12.30 – 1.30  Cyntedd y Theatr, am 

ddim! 
 

Prynhawn 
 

Ymweliad â’r Oriel:  Gwobr Bortread BP 2014                1.30 – 2.30          Eve 

Ropek           Oriel 1  

‘Rydym ar hyn o bryd yn dangos arddangosfa Gwobr Baentio Portread BP yr Oriel Bortread 

Genedlaethol.  Bydd Eve Ropek, Curadur Canolfan y Celfyddydau, yn rhoi cyflwyniad i’r 

arddangosfa hyfryd hon o 55 o baentiadau, a chewch y cyfle i greu hunan-bortread!  

(Sesiwn galw-heibio) 

 

Portreadau Ffotograffig                    1.30 – 3.30                  Steve Bailey              ystafell 2D  

Yn dathlu rhyw oed arbennig: Portreadau pen ac ysgwydd ... gan gynnwys yr holl linellau a 

chrychion hynny yr ydych wedi gweithio mor galed i’w hennill!!!!!  Dewch draw a 

mwynhewch ffotograffu eich Cyfeillion Gwanwyn, ac wrth gwrs cewch gyfle i dynnu’ch 

Portread hyfryd eich hun! Dewiswch eich hoff ddelwedd a’i hargraffu yn Labordy digidol y 

Ganolfan.  

(Angen archebu) 

 

Gwnïo matiau ffelt - gyda phaned a chlonc   1.30 – 3.30      Becky Knight    Cyntedd y Theatr 

Defnyddiwch y siwmperi hynny sydd wedi mynd yn llai yn y golch i wneud matiau hyfryd a 

defnyddiol ar gyfer y bwrdd. Bydd Becky yn cyflwyno’r dechneg sy’n syml ac yn gymhellol! 

Dewch ag unrhyw eitemau gwlân crebachog nad ydych eu heisiau i ychwanegu at y 

deunyddiau a ddarperir. Dim angen profiad  



(Sesiwn galw-heibio) 

 

Mân betheuach  - ffotogyfosodiad a gludwaith    1.30 – 3.30          Martine 

Omerod           Cyntedd y Theatr  

Creu ffotogyfosodiad a gludwaith yn defnyddio technoleg hen a newydd. Bydd y gweithdy 

hwn yn rhoi cyfle i chi chwarae gyda gwahanol gyfryngau megis inc, plu, blodau i arbrofi 

gyda’ch creadigedd a chael hwyl.  

(Sesiwn galw-heibio) 

 

Ioga                                        1.30 – 2.30pm             Sue Jones Davies        Stiwdio Ddawns    

(Sesiwn dwy-ieithog) 

Ioga                                        2.30 – 3.30pm             Sue Jones Davies        Stiwdio Ddawns    

Sesiwn esmwyth a anelir at bob oedran a lefel o allu. Dewch i un sesiwn i roi cynnig arno, 

neu mae croeso i chi aros am y ddau sesiwn.  

(Sesiwn dwyieithog) 

 

Crochenwaith                                 1.30  - 3.30pm              Laura Hughes    Stiwdio Serameg 

Dewch i roi cynnig ar grochenwaith. Bydd gan Laura brosiect ar eich gyfer a fydd yn hawdd 

ei gyflawni. Darperir yr holl ddeunyddiau / dim angen profiad. 

(Angen archebu)   

 

 

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y 

Celfyddydau Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth SY23 3DE 

 


