Canolfan Grefft Rhuthun
Codi’r Bar 2020/21
NEWYDD: Cynllun mentora
ar gyfer pobl ifanc
creadigol yng Ngogledd
Ddwyrain Cymru
Agor drysau i brofiadau
newydd mewn celfyddyd
gymhwysol, crefft a dylunio
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Codi’r Bar

Codi’r Bar

Mae’r rhaglen Codi’r Bar
wedi’i gynllunio ar gyfer
disgyblion mwy abl a
dawnus lefel UA/A sy’n
astudio celf a dylunio
a/neu ddylunio a
thechnoleg.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd ychwanegol ar
gyfer y rheiny sy’n dangos teilyngdod artistig i alluogi
mynediad at arfer artistig lefel uchel, hyrwyddo
ymgysylltiad ag ymarferwyr cyfoes a mynediad at
ddulliau arbenigol mewn celfyddyd gymhwysol a
dylunio – yn ychwanegol at y rheiny sydd ar gael
mewn ysgolion.
Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig cefnogaeth i bobl
ifanc i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r ystod eang o
yrfaoedd artistig a chyfleoedd addysg bellach o
fewn y diwydiant creadigol.

YN NEWYDD: Cynllun
Mentora Codi’r Bar
Yn y flwyddyn academaidd
hon rydyn ni wedi addasu
rhaglen Codi’r Bar ac mae
hyn wedi’i ddylunio’n
ofalus o fewn rheoliadau
COVID-19 Llywodraeth
Cymru. Ein blaenoriaeth
ddiamod yw eich cadw
chi a’n staff yn ddiogel.

Cynllun Mentora
Ar gyfer 2020/21 byddwn yn cynnig cynllun Mentora o
8 mis (Ion–Awst) ar gyfer pobl ifanc sy’n astudio lefel
UA/A yng Ngogledd Ddwyrain Cymru; gyda lleoedd
cyfyngedig ar gael ar gyfer 5 o artistiaid/dylunwyr
dawnus ac wedi’u haddasu ar gyfer diddordeb
creadigol, arfer a datblygiad gyrfa’r unigolyn.
Bydd y cynllun mentora ar gyfer pob unigolyn
llwyddiannus yn cynnwys:
• 2/3 o sesiynau gweithdy “un ac un” gydag artist/
gwneuthurwr/dylunydd neu sefydliad addysg uwch
i ddatblygu eu harfer creadigol a’u sgiliau ymhellach,
yn cynnwys y cyfle i lunio rhwydweithiau proffesiynol.
• Mynediad at ystod amrywiol o arddangosfeydd
ac adnoddau yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.
• “Paratoi ar gyfer y bennod nesaf” – a fydd yn
cynnwys sesiwn Portffolio/llyfr braslunio a diwrnod
astudio gyrfaoedd gyda phobl creadigol proffesiynol
yn Tŷ Pawb, Wrecsam.
• Arddangosfa ddathliadol o waith y grŵp a fydd yn
cael ei chyflwyno/dangos yn stiwdio gwrt CGRh ar
ddiwedd y flwyddyn academaidd.
Mae’r rhaglen hon yn agored i bob ffurf ar gelfyddyd o
fewn sector y celfyddydau gweledol – nid dim ond i’r
rheiny sydd eisiau archwilio’r celfyddydau cymhwysol.

Sut i ymgeisio

Eich Cais

Rydyn ni’n awr yn
recriwtio ar gyfer
artistiaid/dylunwyr ifanc
dawnus yn Sir Ddinbych,
Sir y Fflint a Wrecsam.

Fe fernir eich cais gan banel o arbenigwyr ac
fe wnân nhw eich hysbysu chi ar ddydd
Mawrth 15 Rhagfyr os byddwch chi ar y
rhestr fer. I ddilyn fe fydd yna gyfweliad ar Zoom
(trafodaeth anffurfiol) ar ddydd Iau 17 Rhagfyr
(i’w gynnal y tu allan i oriau ysgol).

• Llenwch y ffurflen gais
a chydsynio sy’n atodol
a’i dychwelyd ar e-bost i
Lisa Carter neu ei phostio/
danfon i CGR.
• Ynghyd â 5 delwedd
Jpeg o’ch gwaith chi
(detholiad o waith TGAU
neu Safon Uwch Atodol).
• A datganiad byr â’r
rheswm yr hoffech chi
gael eich ystyried (dim
mwy na 250 o eiriau).
erbyn dydd Llun 14
Rhagfyr
Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau
Cymhwysol Heol y Parc,
Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB
Ffôn: +44 (0)1824 704774
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk
Caiff Canolfan Grefft Rhuthun ei
hariannu â refeniw gan Gyngor
Celfyddydau Cymru ac mae’n rhan
o Hamdden Sir Ddinbych Cyf, cwmni
sy’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych.
Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosibl
drwy’r gronfa a dderbyniwyd gan
Gyngor Celfyddydau Cymru.

Fe wneir y detholiad terfynol o 5 myfyriwr yn seiliedig
ar ddawn artistig, potensial a brwdfrydedd fydd
wedi’u dangos yn y ceisiadau a gyflwynwyd ac yn
ystod y cyfweliad. Fe hysbysir y 5 fydd wedi’u dewis
erbyn dydd Gwener 18 Rhagfyr. Bydd y rhaglen
yn dechrau yn Ionawr 2021.
Mae yna ffi o £80 yn daladwy gan bob cyfranogwr
llwyddiannus o ddechrau’r cwrs. Sylwer: Ar gyfer
ffi o £80 bydd y rhaglen Codi’r Bar yn buddsoddi
gwerth £1,000 yn eich cynllun mentora unigol chi.
I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â
Lisa Carter, Cydlynydd Codi’r Bar.
E-bost: lisaraisingthebar@gmail.com
Ffôn: 01824 704774
(Cysylltwch â ni os cewch chi unrhyw drafferthion talu)

Llwybr y Criw Celf
Teitl ymbarél yw
Criw Celf ar gyfer llwybr
datblygiadol i artistiaid
ifanc dawnus a mwy abl,
ac mae’n ymgorffori’r
rhaglenni ‘Criw Celf,’
‘Portffolio’ a ‘Codi’r Bar’.
Mae’r llwybr yn darparu
plant a phobl ifanc â’r
cyfle i ddatblygu eu sgiliau
artistig, i weithio y tu allan
i safle ysgol, ochr-yn-ochr
ag artistiaid proffesiynol
mewn amrywiaeth o
wahanol orielau a
lleoliadau saflepenodedig.

Mae’r Llwybr Criw Celf
hwn yn cynnwys tri cham
• Criw Celf – Cyfres o weithdai cyfranogol sy’n
rhoi cyfle i blant 11–14 oed weithio ag artistiaid lleol.
• Portffolio – Gweithdai ymarferol yn seiliedig ar
oriel ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sy’n caniatáu
iddyn nhw weithio ochr-yn-ochr ag artistiaid
arwyddocaol a chyfleoedd i gael cyngor i
ddatblygu portffolios unigol o waith.
• Codi’r Bar –
Pecyn o gyfleodd sydd wedi’u datblygu ar gyfer
rhai 16–18 oed ac sy’n fwy abl a dawnus gan
ganolbwyntio ar ddatblygu gyrfa.

Ffurflen Gais
Bydd pob un o’r digwyddiadau
Mentora eleni’n digwydd y tu allan i
oriau ysgol, ond er hynny bydd angen
i chi hysbysu eich ysgol eich bod yn
cymryd rhan yn y cynllun hwn.
Enw
Cyfeiriad

Ffôn
Symudol
E-bost
Ysgol / Coleg

Rhestr Wirio:
n Ffurflen gais
n Anfonwch dewisiad o ddelweddau o’ch gwaith atom, (5 delwedd ar y mwyaf ar jpegs)
n Datganiad (uchafswm o 250 o eiriau)
Cydsyniad rhieni:
Rwy’n cydsynio i’m plentyn gyfranogi yng ‘Nghodi’r Bar.’ Os bydd yn llwyddiannus, rwy’n deall y disgwylir
i’m plentyn ymrwymo’n llwyr i’r cynllun a bod yn bresennol yn yr holl sesiynau lle bo hynny’n bosib.
Llofnod
Enw
Perthynas

Bydd angen llenwi ffurflen gydsynio fanylach os bydd cais eich plentyn yn llwyddiannus,
ynghyd â ffi o £80 yn daladwy gan bob ymgeisydd llwyddiannus fel y’i nodir yn y manylion.
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