O’r Llwyfan
Beth yw “O’r Llwyfan”?
Diweddariad tymhorol i aelodau
panel pwnc Diwydiannau
Creadigol a Cherddoriaeth y
Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Cyfle i rannu gwybodaeth,
newyddion a chyfleoedd yn y
sector a’r diwydiant.

Diwydiannau Creadigol a Cherddoriaeth
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Rhifyn DCC04

Rhian Jones yw Swyddog
Datblygu’r Celfyddydau a’r
Dyniaethau sy’n gyfrifol am:
Farchnata’r pynciau
Chwilio am gyfleoedd newydd
Hwyluso gwaith y paneli
Cefnogi prosiectau’r Coleg

Er mwyn trafod syniadau neu
er mwyn ymateb i unrhyw fater
yn y rhifyn hwn o “O’r Llwyfan”,
cysylltwch â Rhian!
01267 610 442
rh.jones@colegcymraeg.ac.uk
Y Llwyfan, Caerfyrddin

Y diweddaraf o’r diwydiant
Penawdau:








Gŵyl gelfyddydau ieuenctid newydd i Gymru yw GŵylGrai, sy’n hwyl, yn arloesol ac yn ddigon o ryfeddod!
http://tinyurl.com/j7fhnok
Mae Cyngor y Celfyddydau wedi datblygu pecyn cymorth i ddatblygu dwyieithrwydd yn y Celfyddydau
http://tinyurl.com/hkzbmbq
Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion a’r cyfleoedd diweddaraf gan Gyngor y Celfyddydau
http://tinyurl.com/z8yv7za
Diwedd cyfnod i gwmni hyfforddi Cyfle
Creative Skillset Cymru yn dod i ben http://tinyurl.com/gvsnnbp
Ewch i wefan CBAC i weld manylebau newydd ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch mewn
amryw o feysydd http://tinyurl.com/jomee2u
Cyfle i ymgynghori ar gwricwlwm newydd Astudio’r Cyfryngau (TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon
Uwch) http://tinyurl.com/hzbostu

Pwt am y prosiectau
Bu’n flwyddyn brysur o weithgareddau cydweithredol yn y maes
Theatr a Drama gyda’r Cwrs Cyfarwyddo, y Gynhadledd Theatr, y
modiwl Sgiliau Sgriptio, y gweithdy Adolygu Proffesiynol a Gŵyl
MAP. Mae un o Lysgenhadon y Coleg wedi ysgrifennu blog am
benwythnos llawn bwrlwm ym Mangor a Chaernarfon a
gynhaliwyd ym mis Mawrth http://tinyurl.com/gle593p Cewch
hefyd yr hanes ar dudalennau Facebook a Twitter Gŵyl MAP
www.facebook.com/gwylmap @GwylMAP

Bydd y Coleg yn cyhoeddi’r gweithgareddau, modiwlau a
chynadleddau a gefnogir yn 2016/17 yn fuan iawn a bydd Rhian
yn cysylltu â’r darlithwyr perthnasol er mwyn gwneud trefniadau.

Gweithdy ‘Corws’ gyda
Jeremy Turner (Gŵyl MAP 2016)
Llun: Hefin Jones

Adnoddau
Defnyddiwch a rhannwch yr adnoddau hyn er mwyn ennyn diddordeb darpar fyfyrwyr yn y Celfyddydau:
Dangoswyd ffilm Gwynedd Greadigol ‘Beth mae’r Celfyddydau yn ei olygu i chi?’ yn ystod Gŵyl MAP. Cyfansoddwyd
y gerddoriaeth gan fyfyrwyr Cerddoriaeth Prifysgol Bangor. Darllenwch hanes y prosiect a gwyliwch y ffilm yma:
http://tinyurl.com/hd9apa9
Gwlad Gwlad! Mae www.etomusicpractice.co.uk yn cynnwys apiau cerddoriaeth sy’n rhoi cyfarwyddiadau ar sut i
ganu llinell alto, tenor neu fas Hen Wlad fy Nhadau!
Cyngor o’r byd proffesiynol – Angharad Davies o Theatr Genedlaethol Cymru sy’n rhoi cyngor ar y sgiliau a’r
profiadau sydd eu hangen er mwyn dilyn gyrfa yn y maes, gan gynnwys pwysigrwydd gallu cyfathrebu drwy gyfrwng
y Gymraeg http://tinyurl.com/hhzqgjc

Llongyfarchiadau!
Mae Dr Siân Powell o Brifysgol Caerdydd (yn y llun) wedi derbyn doethuriaeth am ei
hastudiaeth o’r berthynas rhwng y cyfryngau a’r pleidiau gwleidyddol yn y Gymru
ddatganoledig a’u dylanwad ar sylw newyddion y BBC yn ystod Etholiad Cyffredinol 2010 ac
Etholiad y Cynulliad 2011.

Campus!






Mae ffilm Andrew Pritchard a raddiodd mewn Astudiaethau’r Cyfryngau o Brifysgol Bangor y llynedd wedi
cyrraedd rhestr fer Gwobrau Cymdeithas Teledu Brenhinol yng Nghymru. Andrew oedd yn gyfrifol am
gynhyrchu, cyfarwyddo, ffilmio, gwaith sain a golygu ‘Eryri: agored drwy’r flwyddyn’.
Llŷr Titus, myfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor oedd enillydd gwobr y dramodydd gorau yn y Gymraeg yng
Ngwobrau Theatr Cymru 2016, am ei ddrama ‘Drych’ http://tinyurl.com/gvjatkw
Mae Gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi llyfr cyntaf Jamie Thomas, myfyriwr Newyddiaduraeth a’r Cyfryngau ym
Mhrifysgol Bangor, sy’n croniclo ymgyrch tîm pêl-droed Cymru i gyrraedd Ewro 2016 http://tinyurl.com/zj27bnd
Bu myfyrwyr BA Theatr a Drama Prifysgol De Cymru ar daith go arbennig yn ddiweddar
http://tinyurl.com/hj78oc6

Cewch y newyddion diweddaraf am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y Diwydiannau Creadigol a Cherddoriaeth ar y
cyfrifon Twitter canlynol:
@AberystwythTFTS

@awyr_las

@CardiffUniMusic

@CerddBangor

@cyfryngau

@Jomeccymraeg

@PDCTheatraDrama

@PerfformioYDDS

@SCSM_Bangor

@Ysg_Celf_Perff

Blaenoriaethau’r Swyddog Datblygu yn y meysydd eraill
Celf a Dylunio: hyrwyddo a chyd-drefnu cynhadledd ‘O’r Ysgol i’r Radd’ http://tinyurl.com/h8xqooq
Ieithoedd Modern: hyrwyddo a chyd-drefnu Ysgol Haf disgyblion Bl12 http://tinyurl.com/z8gjvp8
Y Gymraeg: cynhyrchu pecyn ymwybyddiaeth i athrawon fel arf i farchnata Safon Uwch a gradd. Cydlynu ymgyrch
#AstudioCymraeg. Cefnogi prosiect Esboniadur Beirniadaeth a Theori http://tinyurl.com/gssnqem. Gweinyddu’r
Consortiwm sy’n cefnogi’r Cynllun Astudiaethau Cyfieithu http://tinyurl.com/z9kdgkt. Hyrwyddo a chyd-drefnu Ysgol Haf
Cymraeg Ail Iaith http://tinyurl.com/zx6vagc

