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Dewch i ymweld â’n horiel adwerthu i gael anrhegion rhagorol

Ein Horiel Adwerthu
Cewch brynu gwaith cyfoes gan
rai o wneuthurwyr blaenllaw’r
wlad. Gemwaith, serameg, 
gwydr, gwaith metel, tecstilau, 
llyfrau a llawer mwy!
Ar agor yn ddyddiol
10am – 5.30pm 
Mae Collectorplan, cynllun credyd
di-log Cyngor Celfyddydau Cymru,
ar gael ar y rhan fwyaf o’r pryniannau.

Stiwdio’r Artist
Dewch i ymweld â stiwdio
Cefyn Burgess ar y safl e i weld
tecstilau a ff abrigau hardd.
www.cefynburgess.co.uk 

Bwyty Café R
Y lle perff aith i gael hoe i ymlacio 
a mwynhau coffi   ff res neu baned o 
de – a bwyd wedi’i baratoi a’i weini 
gan ein tîm lleol o staff  cyfeillgar.
Ar agor yn ddyddiol
10am – 4.30pm
Parcio am ddim ar y safl e.
Croeso i fysus. 
I archebu bwrdd
ff oniwch 01824 708099

Croeso
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Wrth i’r tymhorau newid ac i feddyliau droi tuag at gofi o 
a dathlu, dewch i ddarganfod ein harddangosfeydd 
newydd i gael ff ynonellau ysbrydoliaeth a syniadau 
ar gyfer creadigrwydd. Yn Oriel 1 mae Llythrennu: 
Celfyddyd a Rhith, sy’n edrych ar ff urf ar gelfyddyd 
hynafol a fydd yn cael ei hesgeuluso’n aml; yn dangos 
gwaith tua 27 o ymarferwyr o’r DU drwyddi draw. Yn 
Orielau 2 & 3 mae Y Cwbl sydd Ar Ôl: wedi cymryd 
30 o fl ynyddoedd i’w gwneud ac mae’n dathlu corff  
o waith gan un o wneuthurwyr tecstilau printiedig 
blaenllaw’r Deyrnas Unedig, wedi’i hysbrydoli gan 
atgofi on teuluol a newidiadau digidol newydd.

Mae ein Horiel Adwerthu’n llawn â nifer fawr o syniadau 
am anrhegion ar gyfer tymor yr ŵyl ac mae gennym lu 
o weithdai a gweithgareddau ar gyfer pob oed – felly 
beth am gyfranogi a’n helpu i ‘ddathlu Crefft a’r 
gelfyddyd o wneud’.

t.02 Oriel 1 
Llythrennu: Celfyddyd 

 a Rhith
t.06 Oriel 2 & 3 
 Neil Bottle: 

Y Cwbl sydd Ar Ôl
 30 mlynedd i’w creu
t.08 Liz Ellis: 
 Cysylltiadau Elfennol
t.09 Preswyliadau
t.10 Blas ar Greff t 50+
t.11 Gweithgareddau 
 Babanod a Phlant Bach
t.12 Gweithgareddau i’r Teulu
t.13 Digwyddiadau Nadolig
t.14 Yn dod yn fuan

Canolfan Greff t Rhuthun, Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB. Ffôn: +44 (0)1824 704774. 
Yn agored yn ddyddiol o 10am – 5.30pm. Mynediad AM DDIM. Parcio ar-safl e AM DDIM.
Sganiwch y cod QR i ymweld: www.canolfangreff trhuthun.org.uk

NEWYDD! Sesiynau 
Creadigol ar gyfer 
Dwylo Bach t.11
(ar gyfer plant dan 3 oed)
Mae ein sesiynau Dwylo Bach
yn orlawn o ddysgu llawen, 
wedi’u dylunio’n arbennig ar 
gyfer artistiaid bach i archwilio 
eu creadigrwydd mewnol, i fod 
yn chwilfrydig ac i WNEUD!



Llythrennu 

Celfyddyd a Rhith
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Llythrennu : Celfyddyd a Rhith yn darlunio llythreniad a grëir â llaw drwy galigraffi, torri 
llythrennau, paentio ac engrafu. Mae ysgrifennu’n ffurf fwyaf hynafol ar gelfyddyd ac am 

filenia fe ystyrid celfyddyd y sgrifellwr ag edmygedd mawr. Byddai’r sgrifellwr proffesiynol 
mewn sgriptiau Arabeg, iaith Japan, iaith India a’r Aifft, yn ogystal â’r hyn y byddem ni’n 
awr yn ei ystyried yn ysgrifen orllewinol, yn cynnig sylfaeni ieithoedd ffurfiol fel yr ydym 
ni’n eu hadnabod heddiw; o bictogramau a hiroglyffigau i sgriptiau italig ac ysgythriad 

copr, wedi’u cyflawni mewn carreg, gwydr a metel a memrwn, felwm a phapur. Drwy waith 
yr artistiaid a’r gwneuthurwyr dewisol, gallwn astudio’r dulliau, hynafol yn eu tarddiadau, 
eto’n ddiamser wreiddiol yn eu mynegiant, wedi’u creu ag arddull a sensitifrwydd cyfoes. 

Curadwyd gan Gregory Parsons

Oriel 1  19 Hydref 2019 – 12 Ionawr 2020

Graham Stewart
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Caroline Webb

Charles Gurrey

Tanja Bolenz

Philip Surey

Tanja Bolenz, Gary Breeze,  

Gareth Colgan, Patrick Davison,   

Peter Furlonger, Gaynor Goffe,  

Charles Gurrey, Susan Hufton,  

Ron King, Susie Leiper,  

Tashi Mannox, John Neilson,  

Timothy Noad, Mary Noble,  

Tom Perkins, Ieuan Rees,  

Thomas Sargeant, Louise Sorrell,  

Cathy Stables, Graham Stewart,  

Philip Surey, Louise Tiplady,  

Edward Wates, Caroline Webb,  

Martin Wenham, Eleanor Winters,  

Rosalind Wyatt



Sgyrsiau, Digwyddiadau a 
Gweithdai I fwcio ffoniwch 
01824 704774. Am y wybodaeth 
ddiweddaraf ewch i  
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Sgwrs ac Arddangosiad   
gan Ieuan Rees, Artist 
Llythrennu a Chaligraffi
Sadwrn 16 Tachwedd  
1.30pm – 4.30pm 
£5 Ffoniwch i neilltuo lle,  
os gwelwch yn dda  
(mae lleoedd yn brin) 
Fe ystyrir Ieuan Rees yn un 
o artistiaid/grefftwyr mwyaf 
amryddawn Prydain ym 
meysydd llythrennu, cerfio 
llythrennau, caligraffi, llythrennu 
pensaernïol a chyfathrebu 
graffig. Mae wedi gweithio  
ar felwm, carreg, gwydr,  
pren a metel. 
Mae wedi darlithio ac wedi 
cynnal gweithdai ledled Prydain, 
Unol Daleithiau America, ac yn 
Sydney, Awstralia. 
Rydyn ni’n hynod falch y bydd 
Ieuan gyda ni y mis Tachwedd 
hwn i rannu ei wybodaeth a’i 
brofiad dwfn mewn llythrennu 
ac yna fe geir arddangosiad 
mewn caligraffi.  
1.30pm Sgwrs ddarluniadol  
2.30pm Toriad – Te a choffi 
3pm Arddangosiad caligraffi  
4pm Croesewir cwestiynau  
gan y gynulleidfa  

Cyfarfod â’r Gwneuthurwr 
John Neilson, Cerfiwr 
Llythrennau a  
Dylunydd Llythrennau
Sadwrn 23 Tachwedd  
10.30am – 12.30pm 
Beth am ddod draw a gweld 
John wrth ei waith yn cerfio 
llythrennau mewn carreg?   
Cyfle i holi am y broses, y dulliau 
ac unrhyw beth arall mewn 
perthynas â llythrennu.

Archwilio llythrennau  
o fewn yr oriel a  
thref Rhuthun gyda  
John Neilson & Fiona Gale  
Sadwrn 23 Tachwedd  
1.30pm – 4.30pm 
AM DDIM ffoniwch i neilltuo  
lle, os gwelwch yn dda  
(lleoedd prin ar gael)
Bydd y digwyddiad prynhawn 
hwn yn dechrau yn Oriel 1, â John 
Neilson yn arwain sgwrs oriel am 
y gwaith sy’n cael ei arddangos yn 
rhan o’r sioe Llythrennu. Yna bydd 
y daith yn parhau hyd y llwybr i’r 
dref gyda’r archeolegydd Fiona 
Gale. Fe edrychir ar ysgrifen sydd 
wedi’i gwreiddio o fewn muriau, 
tir, placiau Rhuthun a gweld 
y dreftadaeth a’r straeon sy’n 
gefndir i’r arysgrifau a’r dulliau/
sgiliau sy’n ofynnol i engrafu.  
Fe ddychwelir i’r Ganolfan Grefft 
am baned dda o de neu goffi.
Gwisgwch ddillad sy’n addas ar gyfer yr 
awyr agored ar gyfer y digwyddiad hwn. 

Rhan o lawer o ddigwyddiadau 
dathlu i nodi Pen-blwydd y Loteri 
Genedlaethol yn 25 oed #diolchichi

Dau Weithdy Undydd  
o Brintio ac Ysgrifennu  
gyda’r Gwneuthurwr  
Printiau a’r Ceinlythrennydd 
Douglas Bevans
Sadwrn 11 a/neu   
Sul 12 Ionawr 2020 
10.30am – 4.30pm 
£65 y diwrnod gyda chinio  
ysgafn yn gynwysedig
Fe ddechreuodd Douglas Bevans 
ar ei astudiaethau celf ffurfiol 
yn Sefydliad Celfyddydau San 
Francisco, dim ond 4 bloc i 
ffwrdd o siop gysodi ei deulu lle y 
dechreuodd ei ddiddordeb mewn 
llythrennau. Daeth yn arlunydd ar 
ei liwt ei hun yn dilyn astudiaethau 
pellach yn y Ganolfan Gelfyddydau 
yn Los Angeles. Mae’n awr yn 
dysgu yn y Coleg Celf Brenhinol, 
ac yn teimlo y bydd arlunio a 
llythrennu’n ffeindio eu cyfuniad 
mwyaf dymunol mewn Caligraffi.
Bydd y ddau weithdy undydd 
hyn yn archwilio’r ddwy arddull 
sylfaenol o lythrennu sy’n ffurfiol 
ac yn anffurfiol, Rhufeinig ac Italig. 
Byddwch yn dysgu ysgrifennu 
llythrennau â phen… llythrennau 
‘Rhufeinig’ unionsyth ar ddiwrnod 
cyntaf y gweithdy a llythrennau 
‘Italig’ ar oledd yr ail ddiwrnod.
Yn addas ar gyfer pob lefel ac fe 
ddarperir y defnyddiau i gyd.
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clocwedd o isod:
Thomas Sargeant; Eleanor Winters; 
John Neilson; Edward Wates; Gareth Colgan.

Y ffotograffiaeth i gyd drwy garedigrwydd yr artistiaid



30 mlynedd i’w creu
Y Cwbl sydd Ar Ôl:

Neil Bottle
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Gan ddathlu 30 mlynedd o arfer print tecstilau 
enwog Neil – mae’r arddangosfa hon o waith 
newydd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng 
prosesau ffotograffig analog a digidol a phrint 
tecstilau traddodiadol â llaw ac yn ddigidol –  
a’r canlyniad yw ystod o groglenni print  
unigryw ac ategolion tecstil.

Oriel 2 & 3  19 Hydref 2019 – 12 Ionawr 2020

chwith: Y Cwbl sydd Ar Ôl, 2019 (manylyn). Croglenni wal tecstil digidol ac wedi’u llunio â llaw 120 x 180 cm. Delweddau drwy garedigrwydd yr artist.



Arddangosfa mewn dwy ran ond wedi’u 
cysylltu’n debyg:- Cerdded y Glannau &  
Yng Nghwmni Cigfrain – Y Cynulliad.

Cerdded y Glannau
Ar gyrion ein byd mae bywyd ar ei fwyaf  
dynamig – lle mae dŵr croyw yn cwrdd â dŵr 
hallt a lle mae’r tir yn cwrdd â’r môr – bydd llawer 
o newidiadau a thrawsffurfiadau’n digwydd yn 
yr amgylchedd hwn sy’n gyson esblygu. Mae’r 
gwaith hwn yn ddathliad o amrywiaeth anhygoel 
bywyd ac o gyffredinrwydd a chysylltedd pob 
peth byw ac yn arbennig yn ddathliad o’r  
blaned sy’n ein cynnal.

Yn Nghwmni Cigfrain – Y Cynulliad 
Yn ystod y gaeaf yn Niwbwrch yn Ynys Môn bydd 
y cigfrain yn ymgasglu i gymdeithasu a thyfu’n gryf. 
Fel ymlwybrwyr eraill y traeth, maent yn chwilio am 
fwyd ar hyd y draethlin cyn hedfan i ffwrdd i barhau 
i chwilio ar y tir cyfagos. Mae hyn yn baratoad ar 
gyfer atgyfnerthu cydberthnasau, neu ar gyfer dod 
o hyd i gymar, cyn hedfan ymhell ac ar wasgar  
i ymgartrefu a bridio – gan gymryd darn bach  
o Niwbwrch gyda nhw wrth fynd.

Mae Liz wedi hyfforddi a chymhwyso yn y 
celfyddydau a’r gwyddorau ac wedi ymarfer  
a dysgu’n broffesiynol yn y ddau faes.
Mae hi nawr yn gweithio’n llawn amser o’i stiwdio 
yng Nghaer gan greu cerfluniaeth, gan amlaf mewn 
serameg, pren a charreg

Prosiect Cwrt Gofod B 
Hydref / Tachwedd 2019Liz Ellis

Cysylltiadau Elfennol 
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Paul Emmanuel
Artist Gwydr yw Verity yn byw ac yn  
gweithio yng Ngogledd Cymru.
Mae’r preswyliad hwn yn dechrau cyfnod 
‘Cynhyrchu’ prosiect cyfredol Verity, Gerddi’r 
Meddwl – prosiect sydd wedi’i ariannu gan 
Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect 
yn ymchwilio’r gydberthynas weledol a ffisegol 
rhwng strwythurau a strwythurau mini o fewn 
bioleg planhigion a phobl mewn cydweithrediad â 
Labordai Harbariwm Prifysgol Bangor a Labordai 
Niwrowyddoniaeth Canolfan Walton.

Gerddi’r Meddwl

Preswyliad

Preswyliad Stiwdio 2 
Medi / Hydref 2019

Prosiect Cwrt Gofod A 
Tachwedd / Rhagfyr 2019

Verity Pulford

Digwyddiad Arbennig  
Cyfarfod â’r Gwneuthurwr 
Sadwrn 26 Hydref 2019
•  10.30am – 12.30pm    •  1.30pm – 3.30pm 
Cyfle i gyfarfod â’r artist, i gael mwy o 
wybodaeth a gweld y gwaith sy’n cael ei 
gynhyrchu yng ngham nesaf y prosiect sydd 
wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau 
Cymru. Mae’r prosiect hwn yn arwyddo 
newid sylfaenol yn arfer yr artist a dyma gyfle i 
drafod ei chysyniadau â hi. Bydd y preswyliad 
hefyd yn rhoi cyfle i brofi casgliad trin sy’n 
cynnwys defnydd sy’n ysbrydoli a samplau 
gwydr. Bydd yr artist hefyd ag arddangosfa 
o waith hyd yma a llyfrau braslunio a 
ffotograffau i chi eu gweld. 

Capel Gwastadrwydd Blewog. Prif ffocws fy 
arfer i yw dal pigmentau mewn blew anifeiliaid; 
ar nodweddion ffisegol cnu a’r ffyrdd y gellir ei 
drin. Mae fy niddordeb mewn defnyddio pigment 
yn cyfeirnodi iaith anifeiliaid o wneud marciau 
yn y dirwedd a marciwr defaid yn benodol. 
Fel y bydd Lle ac ardal arall o Ffin, mae Capel 
Nantyffin yn cynnig pwynt cynnil iawn i ddatblygu 
syniadau newydd am y ffordd y bydd dylanwadau 
a gosodiadau, yn ogystal â llawer o ffactorau 
cyfranogol eraill, yn effeithio ar ein safbwyntiau.
Llosgi Cnu. Drwy’r gefnogaeth a gynigiwyd gan 
Wobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau 
Cymru, gallais ymchwilio pigment o bersbectif 
newydd. Y persbectif hwn oedd edrych ar 
drawsleoliad lle go iawn drwy ddefnyddio peth 
o’i briodweddau ffisegol allweddol i ffurfio lliw y 
gellir ei ddefnyddio. I sylweddoli’r syniad hwn, fe 
deithiais i ddinas Nara, Japan lle bydd saernïo 
Sumi neu ffyn inc i rysetiau traddodiadol yn 
parhau. Ar ôl hynny rwyf wedi mewnforio prosesau 
a dulliau a ddysgwyd yn Japan i Gapel Nantyffin. 
Â’r sgiliau newydd hyn rwyf wedi datblygu rysetiau 
arloesol sy’n gynhenid i Nantyffin, drwy losgi cnu 
a chasglu’r mwg fel huddygl. Yna fe baratoir yr 
huddygl hwn i’w ddefnyddio fel cyfrwng printio.
Bydd gan Paul breswyliad yma yn Rhuthun ar 
ddechrau mis Tachwedd yn arbrofi â phigmentau 
a phrintio; bydd arddangosfa o’r gweithiau a 
gynhyrchwyd yn dilyn.

AM
DDIM
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Blas ar Greff t
Gweithdai sy’n oed-gyfeillgar 50+

Bydd y gweithdai hyn yn cynnig ystod eang o weithgareddau 
ymarferol o wneud creff tau gyda gwahanol wneuthurwyr, gyda 
help paned o de neu goffi   (a bisgedi). 
Sesiynau sy’n oed-gyfeillgar yw’r rhain ac nid oes angen unrhyw 
brofi ad blaenorol – dim ond parodrwydd i gyfranogi. Dewch i 
gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Ymunwch 
â ni am un neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi. 

Os hoff ech wybodaeth bellach ewch i’n gwefan. I neilltuo 
lle ff oniwch 01824 704 774, os gwelwch yn dda.

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi fod ein gweithdai 
Blas ar Grefft yn ôl ac fe gynigir y rhaglen 
yn awr i bobl 50 oed+ 

Dewch i ymuno â ni ar 
Brynhawn Gwener 1.00pm – 3.30pm.
£12.50 y person (darperir y defnyddiau i gyd 
a lluniaeth ysgafn) neu archebwch y cwrs 
cyfan (5 sesiwn i gyd) am £50.00.

• Gwener 18 Hydref
Llusern Wydr â Verity Pulford 

• Gwener 25 Hydref
Argraffi  adau mewn clai papur â Liz Ellis  

• Gwener 8 Tachwedd
Printio leino â Jenny Ford

• Gwener 15 Tachwedd
Ffotograffi  aeth â Stephen Heaton

• Gwener 22 Tachwedd 
Tecstilau â Melanie Baugh

NEWYDD!! Fy amser i a thithau
Mercher 9, 16 & 23 Hydref
10am – 11.30am
AM DDIM, ff oniwch i neilltuo lle,
mae lleoedd yn brin
.............................................
Yn ychwanegiad newydd i ddigwyddiadau 
Babanod a Phlant Bach, CGRh yr hydref hwn, 
rydyn ni wedi cynnwys tair sesiwn arall ond gyda 
newid bychan. Mae’r sesiynau hyn nid dim ond 
ar gyfer y plant bach ond ar gyfer pobl hefyd. 
Yn ystod y sesiynau cewch gyfl e i ddylunio a 
rhoi cynnig ar brintio ar frethyn â’r dylunydd a’r 
gwneuthurwr printiau Rhi Moxon.Yna fe wneir 
y ff abrig fydd wedi’i brintio â llaw yn glustogau 
llawr mawr i’w defnyddio ar gyfer ein sesiynau 
misol cyfredol Dwylo Bach. Yn y cyfamser bydd 
Ticky Lowe wedi trefnu storm o weithgareddau 
i gadw eich plant bach yn ddiwyd (yn yr un 
gofod) tra byddwch chi’n rhoi cynnig ar Greff t.
Ymunwch â ni am gymaint o sesiynau ag y 
mynnwch chi – byddwch yn cael ‘gwneud a 
chadw’ hefyd!
Mae’n rhaid i blentyn fod efo pob oedolyn!

Gweithgareddau Babanod a Phlant Bach
(y cwbl yn addas ar gyfer plant dan 3 oed) 

I neilltuo lle ff oniwch 01824 704774. 
I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sioned Phillips, 
Swyddog Addysg. E-bost: sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk 

Sesiynau Creadigol ar 
gyfer Dwylo Bach 
Mercher 2 Hydref: Cegin sain
Mercher 6 Tachwedd: Basgedi nythu
Mercher 4 Rhagfyr: Blasbwyntiau 
10am – 11.30am
£2.50 ff oniwch i neilltuo lle, os gwelwch 
yn dda, mae lleoedd yn brin
.............................................
Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn o 
ddysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig ar 
gyfer artistiaid bach i archwilio eu creadigrwydd 
mewnol, i fod yn chwilfrydig ac i WNEUD!
Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd 
wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa 
sy’n synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch 
plentyn bach eu darganfod a’u mwynhau.
Fe arweinir y sesiynau hyn gan Ticky Lowe
Artist a Chyfarwyddwr Gwneud Synnwyr
www.makingsensecic.org.uk
Mae angen dillad sbâr – mae bwydydd yn cynnwys 
betys coch a bwydydd poitshlyd eraill. Rhowch 
wybod i ni ymlaen llaw am unrhyw alergedd bwyd.

AM 
DDIM
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Printio, torri, gludo, 
gludweithio a phwytho

Mercher 30 Hydref 
10.30am – 12.30pm 

£5 Ffoniwch i neilltuo lle 
Yn addas i blant 5–11oed (cynradd)
Wedi eich ysbrydoli gan arddangosfa Neil 
Bottle Y Cwbl sydd Ar Ôl, beth am roi cynnig 
arni eich hun a dod â’ch straeon yn fyw, drwy 
greu llyfr cofrodd sy’n bersonol i chi. Llawer 
o wahanol ddefnyddiau i’w harchwilio a gellir 
gwarantu hwyl creff taidd â’r gweithdy hwn.  
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn..

Clybiau Crefft
Ffotograffiaeth arbrofol 
â Charles Gershom a 
Llythrennu â David Setter 

Sadwrn 2 Tachwedd 
•  10.30am – 12.30pm
•  1.30pm – 3.30pm 
AM DDIM Dim angen 
bwcio, galwch heibio 
ar unrhyw adeg a rhoi 
cynnig arni. 
Wedi eich ysbrydoli gan 
y ddwy arddangosfa 
ymunwch â ni am 
ddiwrnod o wneud, nid dim ond ar gyfer plant ond 
oedolion hefyd, pa un ai ydych chi’n fam, yn dad, 
yn nain neu daid neu’n ofalwr bydd y gweithdy 
hwn yn addas ar gyfer pob oed a phob lefel.
Rhowch gynnig ar ff otograffi  aeth arbrofol, creu 
camera digidol hybrid newydd wedi’i wneud o 
amrywiaeth o ddarnau eildro. Neu efallai yr hoff ech 
ddysgu ychydig mwy am lythrennu ac archwilio’r 
gwahanol ff ontiau ac arddulliau y gallwch eu 
creu drwy arlunio neu ludwaith.
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Straeon mewn Pwythau 
â Jessie Chorley
Gweithdai undydd
Sadwrn 19 neu
Sul 20 Hydref
10.30am – 4.30pm
£85 y diwrnod yn 
cynnwys cinio ysgaf
Bydd y gweithdy hwn yn 
canolbwyntio ar ddarluniadau 
brodwaith llaw llofnod Jessie 
sy’n cynnwys dulliau llythrennu 
brodwaith ac appliqué.

Tŷ a Chartref ag Anne Kelly
Gweithdy 2 ddiwrnod
Sadwrn 7 & Sul 8 Rhagfyr
10.30am – 4.30pm 
£150 yn cynnwys cinio ysgafn 
Ar y cwrs deuddydd hwn â’r 
awdur, yr artist a’r tiwtor Anne Kelly 
byddwch yn gweithio o’ch dewis 
chi o dŷ neu le (adeilad) sydd 
ag atgofi on arbennig i chi.

Gweithdy i’r teulu

Peidiwch ag anghofi o!! 
Gweithdy i oedolion
(dim ond ychydig o leoedd ar ôl)

Ewch i’n gwefan i gael 
mwy o fanylion.
www.canolfangreff trhuthun.org.uk

Gweithgareddau i’r Teulu
– Hanner tymor mis Hydref
Dewch i ymweld â ni'r hanner tymor Hydref hwn. Cewch eich ysbrydoli 
gan ein harddangosfeydd a chewch wneud â’n tîm o wneuthurwyr dawnus.

AM
DDIM

AR GYFER 5–11OED
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Gwnewch eich 
Calendr Adfent eich hun
Sadwrn 30 Tachwedd 
•  10.30am – 12.30pm neu
•  1.30pm – 3.30pm 
AM DDIM – ff oniwch i neilltuo lle 
Yn addas i blant 5oed+
Rhowch gychwyn da i dymor yr ŵyl yma yng 
Nghanolfan Greff t Rhuthun a gwneud eich 
calendr Adfent unigryw eich hun – byddwch 
yn ei fwynhau fl wyddyn ar ôl blwyddyn.
Rhan o lawer o ddigwyddiadau dathlu i nodi 
Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed #diolchichi  

Gweithdy Nadolig i’r Teulu â 
Juliette Hamilton   
Sadwrn 14 Rhagfyr
•  10.30am – 12.30pm neu
•  1.30pm – 3.30pm 
£4 y plentyn/ £8yr oedolyn y sesiwn
Yn addas ar gyfer oedolion a phlant 6 oed+
Dewch â’r teulu cyfan a rhowch gynnig ar 
wneud amrywiaeth o addurniadau Nadolig 
mewn helyg – wedi’u gwneud â llaw. Bydd 
y gweithdy hwn yn sicr o ddod ag ysbryd 
y Nadolig i chi ac yn addurno eich coeden 
gartref yn fwy fyth.

Gweithdy i Oedolion wedi’i ysbrydoli 
gan y Nadolig – Cerfl un helyg â 
Juliette Hamilton: Pen Carw 
Wener 13 Rhagfyr 
10.30am – 4.30pm 
£55 Cinio Nadolig ysgafn yn gynwysedig
Cewch wneud pen carw trawiadol ar gyfer 
y tu mewn i’r tŷ neu’r tu allan. Addurnwch o 
ar gyfer y Nadolig ac yna fe fydd o gennych 
chi gydol y fl wyddyn. Yn addas ar gyfer 
dechreuwyr, fe ddarperir y defnyddiau i gyd.  

Digwyddiadau Nadolig yng 
       Nghanolfan Grefft Rhuthun!   

Dewch i ymuno â ni yn ystod tymor yr ŵyl 
ar gyfer gweithdai sydd wedi’u hysbrydoli 
gan y Nadolig – i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Sgyrsiau, Digwyddiadau a 
Gweithdai I fwcio ff oniwch 
01824 704774. Am y wybodaeth 
ddiweddaraf ewch i 
www.canolfangreff trhuthun.org.uk

AM
DDIM



Arddangosfeydd 
sy’n Dod yn fuan...

18 Ionawr – 29 Mawrth 2020

Oriel 1  
Jane Adam: ‘Never The Same River’
Mewn cysylltiad â’r ‘Bluecoat Display Centre’

Oriel 2 & 3  
Susie Freeman: WOWI+
Mewn cysylltiad â Choleg Brenhinol  
Meddygon Teulu

delwedd: Jane Adam, 'Robert-ring'  
mewn alwminiwm wedi’i hanodeiddio a’i llifo, arian a pherl dŵr croyw,  
a breichledau alwminiwm wedi’u hanodeiddio a’u llifo, 2019 
ffotograffiaeth Robert Taylor

Heather Chamberlain

Arddangosfa Oriel Adwerthu
19 Hydref 2019 – 12 Ionawr 2020

Bob blwyddyn, mewn partneriaeth â’r GNCCF 
(Ffair Fawr Crefftau Cyfoes y Gogledd), bydd 
Canolfan Grefft Rhuthun yn dewis gwneuthurwr 
dawnus ar gyfer Arddangosfa Adwerthu yn 
Rhuthun. Fe ddewiswyd gwaith Heather yn 
2018 ac mae’n cyfuno dulliau wedi’u gwau  
a phrintio sgrîn i greu dyluniadau unigol.

Mae’r gweithiau i gyd ar gael i’w prynu

Tecstilau Gwlân wedi’u Gwau
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