‘Blas ar Grefft’ Sesiynau
prynhawn o wneud ar
gyfer pobl 60 oed +
Bwydlen newydd ar gyfer
Gwanwyn 2017
Beth am ddod draw i ymuno â ni am ddwy awr ar
brynhawn Gwener o 1.00pm tan 3.00pm drwy
gydol tymor y Gwanwyn, gan y byddwn yn cynnig
ystod eang o weithgareddau gwneud ymarferol gyda
gwahanol wneuthurwyr lleol, gyda chymorth
paned hyfryd o de neu goffi.

Mawrth:
10 Mawrth: Julie Rogers
Sesiwn mosaig – matiau
diod a / neu ffrâm drych.
17 Mawrth: Ruth Thomas
Sesiwn printio –
delweddau o ddeunyddiau
naturiol.
24 Mawrth: Simeon Jones
Sesiwn rhwymo llyfrau –
llyfr bach; un darn sengl,
mewn cas llyfr.
31 Mawrth: Simeon Jones
Sesiwn rhwymo llyfrau –
llyfr consertina.
Ebrill:

Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd y Gwanwyn hwn
gyda’n hamrywiaeth eang o sesiynau ‘Blas ar Grefft’
– Ymunwch â ni am un sesiwn, neu cyn gymaint
o sesiynau â hoffwch.

7 Ebrill: Ticky Lowe
Sesiwn gwneud ffelt –
cwpan a soser 3D.

Mae’r sesiynau’n £4 yr un (gan gynnwys defnyddiau),
8 sesiwn i gyd i archebu lle ffoniwch 01824 704774 –
lleoedd yn gyfyngedig, archebwch ymlaen llaw i osgoi siom.

5 Mai: Verity Pulford
Sesiwn sgraffito a pheintio
ar wydr – Daliwr golau.

Mae’r rhain yn sesiynau sy’n oed-gyfeillgar ac nid oes angen
unrhyw brofiad blaenorol yn y celfyddydau – dim ond
parodrwydd i gymryd rhan!

12 Mai: Verity Pulford
Sesiwn sgraffito a pheintio
ar wydr – Ffrâm llun.

Os hoffech wybodaeth bellach cysylltwch
â Sioned Phillips, Swyddog Addysg ar
e-bost sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk
neu ffoniwch 01824 704774.

Mai:

19 Mai: Kate Jordan
Sesiwn blodeuwriaeth
traddodiadol – basged
blodau.

Canolfan Grefft Rhuthun Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB Ffon: +44 (0)1824 704774
Yn agored yn ddyddiol o 10.00am – 5.30pm. Mynediad am ddim. Maes parcio am ddim.
Ewch i’n gwefan am wybodaeth am wahanol arddangosfeydd www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Celfyddydol Sir Ddinbych.

