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DATGANIAD I’R WASG 

20fed Medi 2021, Aberystwyth - I’w ryddhau ar unwaith  

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn dathlu Celfyddydau a Chymuned mewn 

ffilm galonogol gyda cherddoriaeth wreiddiol gan  Andrew Cusworth 

 

Cyflwyniad 

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, fel rhan o Brifysgol Aberystwyth, yn falch i 

gyflwyno ffilm fer i ddathlu ail-agor y Ganolfan, gyda cherddoriaeth newydd a 

gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y prosiect gan y cyfansoddwr Andrew Cusworth a 

geiriau gan y bardd Dafydd John Pritchard. Cyfarwyddir y fideo gan y gwneuthurwr ffilm 

Felix Cannadam, a nodweddir cerddorion lleol a dawnswyr o Ysgol Ddawns Canolfan y 

Celfyddydau Aberystwyth.  

Dangoswyd y ffilm am y tro cyntaf ar Heno, S4C, ar Nos Lun yr 20fed o Fedi. 

 

Corff 

Mae’r ffilm yn dathlu ail-agor y Ganolfan yn dilyn y pandemig ac mae’n ysbrydoledig ac 

yn ddathliadol. Dyma’r tro cyntaf yn ei hanes amrywiol i’r Ganolfan gomisiynu 

cerddoriaeth ac mae’r cydweithrediad rhwng Andrew Cusworth a Dafydd John Pritchard 

wedi creu darn calonogol rhyfeddol.  

Mae’n dathlu’r lleol a’r byd-eang gyda chôr Aberystwyth, Côr ABC, cerddorion lleol a 

disgyblion Ysgol Ddawns Canolfan y Celfyddydau yn cymryd rhan. Ceir ffilm archifol 

hefyd o brosiectau’r Ganolfan yn y gorffennol yn cynnwys y gwaith ar y cyd gyda’r 

ganolfan addysgiadol Breuddwydiwch Freuddwyd yn Bangalore, yr India. 

Cynhyrchwyd y ffilm gan Pete Telfer, sefydlydd Culture Colony, ac fe’i cyfarwyddir gan 

wneuthurwr ffilm a ffotograffydd ifanc o Aberystwyth, Felix Cannadam.  
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Yng ngwir ddull y cyfnod clo, bu pob aelod o’r côr yn recordio’r geiriau gartref ar eu 

ffonau a’u hanfon i mewn cyn i Andrew ddefnyddio ei sgiliau technolegol anhygoel i 

ddod â’r holl recordiadau at ei gilydd i greu  un trac sain terfynol.  

Mae’r pum cerddor sy’n chwarae ar y darn wedi perfformio yn y Ganolfan llawer gwaith 

yn y gorffennol unai fel aelodau Philomusica, neu yn sioeau haf poblogaidd y Ganolfan.  

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ymfalchïo yn y ffaith mai hi yw’r Ganolfan 

Gelfyddydau brysuraf yng Nghymru yn nhermau’r gwaith a wneir gyda phobl ifanc , a 

dathlwyd hyn yn y ffilm trwy gynnwys dawnswyr ifanc anhygoel o’r Ysgol Ddawns .  

Mae’r ffilm yn fynegiant o beth sy’n bwysig i’r Ganolfan - bod yn rhan o gymuned artistig 

gref, cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a mwynhau’r celfyddydau, a chreu gwaith 

newydd cyffrous. Mae’n ffocysu ar yr hyn y mae’r celfyddydau yn golygu i ni yn dilyn  

pandemig - yn dod â chymunedau a phobl o bob oedran at ei gilydd, yn rhannu 

emosiynau ac yn darganfod pa mor bwysig yw’r celfyddydau i ni bellach a chymaint yr 

ydym wedi eu methu.  

Dywed Louise Amery, dirprwy gyfarwyddwraig Canolfan y Celfyddydau , “Dechreuwyd 

gwaith ar y prosiect yn gynnar yn 2021 pan ‘roeddem yn  edrych ymlaen gyda’r gobaith 

o ail-agor ar ôl bod ar gau am gyfnod mor hir yn sgil y pandemig. Mae’r prosiect wedi 

bod yn un hynod galonogol a phositif ac ‘rydym yn gobeithio y bydd pawb yn ei fwynhau 

gymaint â fu ni wrth ei greu!  Diolch o galon i bawb a fu’n rhan ohono!” 

 

Dywed Andrew Cusworth, “Yn 'y Ganolfan', ro'n i am greu gwahoddiad i'r celfyddydau, 

cân gynnes a gobeithiol am eu iawn le wrth galon ein bywydau ac am ddychwelyd i'w 

clywed a'u gwylio a'u gweld gyda'n gilydd. Llwyddodd Dafydd i gyfleu hyn yn wych yn ei 

gerdd, gan osod sylfaen berffaith ar gyfer y darn. O amgylch y geiriau hynny, fe es i ati i 

gyfansoddi ffanffer fyfyrgar sy'n tyfu o greadigrwydd tawel y celfyddydau eu hunain i'w 

heffaith ddofn ar eu cynulleidfaoedd a'u cymunedau. Ac yntau wedi'i gomisiynu a'i 

gefnogi'n llwyr gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth a'i chymuned, mae hwn wedi 

bod yn brosiect ysbrydoledig i weithio arno, a hynny o ran y cyfansoddi a'r dasg o uno'n 

ddigidol chwarae a chanu bendigedig yr offerynwyr a Chôr ABC.” 
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Dywed Dafydd John Pritchard, “Braint oedd gallu ymateb i gais Andrew i gyd-weithio 

unwaith yn rhagor yn dilyn y cyfnod hir ac anodd hwn i bawb, ac i groesawu ail -flodeuo'r 

celfyddydau yma yn Aberystwyth a thu hwnt.Diolch hefyd i Ganolfan y Celfyddydau am 

y cyfle. Braf iawn hefyd oedd bod yn rhan o brosiect diweddaraf Côr ABC sydd wedi 

llwyddo i fod yn brysur yn 'ddigidol' drwy holl gyfnod y pandemig.” 

 

 

Dangoswyd y ffilm am y tro cyntaf ar Heno, S4C, ar Nos Lun yr 20 fed o Fedi am 7pm. 

 

DIWEDD 

 

Nodiadau i Olygyddion  

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw canolfan gelfyddydau fwyaf Cymru ac fe’i 

cydnabyddir fel ‘banerlong genedlaethol ar gyfer y celfyddydau’. Mae ganddi raglen 

artistig eang, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno, ar draws yr  holl ffurfiau celf yn cynnwys 

drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, ffilm a’r celfyddydau cymunedol 

ac fe’i hystyrir yn ganolfan genedlaethol ar gyfer datblygu’r celfyddydau .  

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac yn aelod 

o’r Gyfadran Gelfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol.  

Andrew Cusworth yw Cymrawd Ymchwil 1851 y Llyfrgelloedd Bodleian, Prifysgol 

Rhydychen. Ef yw arweinydd Côr Dinas, côr merched Cymry Llundain. Mae wedi 

ysgrifennu ar gyfer ensembles ac artistiaid yn cynnwys côr Eglwys Gadeiriol San Paul, 

côr Eglwys Gadeiriol Salisbury, Concanenda, a John Turner. Perfformwyd ei 

gerddoriaeth ledled y byd mewn llefydd megis Canolfan Lincoln, Coleg San Ioan yng 

Nghaergrawnt, Abaty Westminster, ac Eglwys y Deml yn Llundain, yn ogystal â chael ei 

chydnabod mewn cystadlaethau, darllediadau a recordiadau rhyngwladol.  
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Enillodd Dafydd John Pritchard y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr ym 

1996. Mae wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth ; dim ond deud (Barddas, 2006) 

a Lôn Fain (Barddas, 2013). Mae’n cystadlu yn Talwrn y Beirdd  BBC Radio Cymru fel 

aelod o dîm y Cŵps ac yn Ymryson y Beirdd yr Eisteddfod Genedlaethol fel aelod o dîm 

Ceredigion. Ef oedd cadeirydd Barddas am bum mlynedd ac mae’n adolygydd 

rheolaidd. Mae’n gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  

Mae Côr ABC yn gôr cymysg Cymreig o Aberystwyth. Fe’i enwyd yn Gôr yr Ŵyl yng 

Ngŵyl Fawr Aberteifi yn  2018, a chyrhaeddodd rownd derfynol y corau cymysg yng 

nghystadleuaeth gorawl S4C, Côr Cymru, yn 2017 a 2019. 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 

Dafydd Rhys: dgr1@aber.ac.uk 

Louise Amery: lla@aber.ac.uk 

Rachel Scurlock: rls@aber.ac.uk 

Catherine Thurgate: cat53@aber.ac.uk 
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