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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 safle i weld 
tecstilau a ffabrigau hardd.  
www.cefynburgess.co.uk 

Bwyty Café R
Y lle perffaith i gael hoe i ymlacio  
a mwynhau coffi ffres neu baned o 
de – a bwyd wedi’i baratoi a’i weini 
gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar.
Ar agor yn ddyddiol 
10am – 4pm 
Parcio am ddim ar y safle. 
Croeso i fysus. 
I archebu bwrdd 
ffoniwch 01824 708099

NEWYDD! DWELL t.08
Rydyn ni’n credu yng 
Nghanolfan Grefft Rhuthun 
fod ‘Crefft’ ar gyfer pawb. 
Bydd yn dod â phobl at 
ei gilydd, yn rhoi cychwyn 
i sgyrsiau ac yn newid 
cymunedau...

Croeso
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Gyda dechrau blwyddyn newydd, yma yng Nghanolfan 
Grefft Rhuthun mae 3 o arddangosfeydd newydd i chi eu 
darganfod: yr artist tecstilau Susie Freeman â gwedd 
wahanol ar iechyd a defnydd gwahanol o agwedd ar 
iechyd sy’n gyfarwydd i ni i gyd ond sydd efallai heb ei 
weld na’i fewngapsiwleiddio fel hyn yn hollol o’r blaen; 
Martin Smith yn archwilio mecaneg crefft ac yn eich 
gwahodd i ddod draw ac actifadu ei arddangosiadau; 
tra bu’r gemydd Jane Adam yn datblygu ac yn 
archwilio defnyddiau ei chrefft ddewisol am flynyddoedd 
lawer, fel sydd i’w weld o fewn ei ‘Bangle timeline’. 

Mae ein Horiel Adwerthu’n llawn o syniadau am 
anrhegion ar gyfer unrhyw achlysur (neu i roi trêt i  
chi eich hun!) ac mae gennym ni lu o weithdai a 
gweithgareddau ar gyfer pob oed. Dewch i gymryd rhan 
a’n helpu i ‘ddathlu Crefft a’r gelfyddyd o wneud’.

t.02 Oriel 1  
 Susie Freeman
t.04 Oriel 2 
 Martin Smith
t.06 Oriel 3 
 Jane Adam
t.08 DWELL –  
 Iechyd a Lles
t.09 Blas ar Grefft 50+
t.09 Gweithdy oedolion:  
 Stewart Kelly
t.10 Arddangosfa Dangos  
 a Dweud 
t.11 Preswyliad Stiwdio 2
t.12 Digwyddiadau Hanner   
 Tymor Chwefror 
t.13 Gweithgareddau Babanod  
 a Phlant Bach
t.14 Yn dod yn fuan

Canolfan Grefft 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-safle AM DDIM.
Sganiwch y cod QR i ymweld: www.canolfangrefftrhuthun.org.uk 



Susie Freeman 

WOWI+

Oriel 1
18 Ionawr – 29 Mawrth 2020

Adolwg ar waith gan Susie Freeman 
Yn cynnwys Pharmacopoeia â’r Dr Liz Lee
Fe sefydlodd Susie ei hun fel artist tecstilau o 
wreiddioldeb mawr yn gynnar yn ei gyrfa. A hithau’n 
fyfyriwr ôl-raddedig yn y Coleg Celf Brenhinol, 
yn dilyn Ysgol Gelf Manceinion lle bu’n astudio 
gwehyddu, fe ddyfeisiodd rwydwaith wedi’i wau 
o bocedi gan ddefnyddio edau monoffilament: 
byddai’n gollwng gwrthrych bychan bach i mewn 
i bob poced fechan dryloyw cyn eu selio’n ddiogel 
â rhes bellach o wau, ac ailadrodd hynny i lunio’r 
brethyn. Yr un pryd byddai Susie’n archwilio 
gwahanol ffyrdd o ddefnyddio a dangos y gweithiau 
hyn drwy lunio cyflau, sgarffiau a siacedi. Roedd y 
dillad gwisgadwy hyn yn neilltuol iawn, yn gwerthu 
yn Ffair Grefftau Chelsea ac mewn orielau – ac yn 
denu dilynwyr edmygus, ffyddlon.

Wrth i’w phlant dyfu daeth ei phryderon moesegol 
cadarn o ran y gymdeithas o hyd i lais drwy ei 
chyfeillgarwch â’r Dr Liz Lee. Gyda’i gilydd fe 
ddechreuon nhw gwestiynu ein dibyniaeth gynyddol 
ar feddyginiaethau a dechreuodd Susie ddychmygu 
sut y gellid delweddu eu syniadau drwy ei gwaith. 
Gan gymryd yr enw ‘Pharmacopoeia’ roedd eu 
cydweithrediad yn defnyddio delweddaeth artistig 
arloesol i gwestiynu pryderon cymdeithasol ynglŷn 
ag iechyd. …..gyda graddfa’r gwaith yn osgoi 
cyfyngiadau’r pocedi bychan bach. Mae arwisgoedd 
enfawr a dillad llac, wedi’u gwneud o bacedi pils 
metelig, yn disgrifio’r materion y bydd y gwaith yn 
mynd i’r afael â nhw: materion a fydd yn dod yn fwy 
hanfodol bob dydd.

Curadur: Mary La Trobe-Bateman  
Mewn cysylltiad â Choleg Brenhinol Meddygon Teulu
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top chwith: Susie â Brazilian WOWI. Sao Paulo. ffoto: Marcelo Elídio
chwith: ‘Scrabble Scarf’ (manylyn). ffoto: Susie Freeman  
‘Messages Bag’ (manylyn) gan pharmacopoeia. ffoto: Susie Freeman
uchod: ‘Steve’ gan pharmacopoeia. ffoto: Martin Parr 
‘Sonia’ gan pharmacopoeia. ffoto: Lucia Reed
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chwith: ‘Wishing You Well’. top de: ‘Party Popper’. de: ‘Applause Machine’
Ffotograffiaeth: Trwy garedigrwydd yr artist

Cyfarfod â’r Gwneuthurwr:  
Martin Smith 
Taith a sgwrs oriel 
Sadwrn 7 Mawrth 
11.00am
AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

AM
DDIM

Martin Smith  
Peiriannau Bach

Oriel 2
18 Ionawr – 29 Mawrth 2020

“Roeddwn i’n un o’r plant hynny a fyddai’n 
wastad yn tynnu pethau oddi wrth ei gilydd 
ac yn eu rhoi’n ôl eto. Roedd arnaf eisiau 
gwybod sut y byddai pethau’n gweithio ac 
mae hynny, ynghyd â hoffter o gelf a dylunio, 
wedi rhoi bywoliaeth i mi. Bydd pobl yn 
meddwl yn aml fod fy ngwaith i braidd yn 
wamal, yn enwedig pan fyddan nhw’n edrych 
ar rywbeth fel y peiriant cymeradwyo, ond y 
mae yna’n aml awgrym gwawdlyd neu dywyll. 
Mae ei londer wedi’i danategu â sinigiaeth.”
Artist-beiriannydd o Huddersfield yw Martin 
Smith ac fe ddangosir ei gerfluniau mecanyddol 
ledled y byd. Mae casglwyr yn cynnwys Syr 
Paul Smith sydd â sawl darn gan Martin fel 
yr oedd y diweddar actores Carrie Fisher.
Mae Martin, edmygydd mawr Star Wars, yn 
arbennig o falch fod Princess Leia yn meddu 
ar rai o’i ddyluniadau. 
Bydd popeth y bydd Martin yn ei wneud yn 
cael eu cynllunio’n fanwl. Fe fraslunnir yn 
daclus y syniadau ar gyfer gwaith newydd 
mewn llyfrau nodiadau ac fe wneir pob 
prototeip gyda chymaint o ofal â’r eitem 
derfynol, orffenedig. “Bydd rhywbeth fel y 
peiriant calon â dwsinau o wahanol ddarnau 
ac fe’i gwneir yn llwyr â llaw. Fe wn i fod rhai 
pobl yn meddwl y byddaf i’n prynu darnau i 
mewn ac mai dim ond mater o gydosod yw’r 
darn – ond, yn wir, nid felly y mae. Fe wneir 
pob nyten a bollt o ddim.”
Arddangosfa ymarferol yw hon sy’n eich 
gwahodd i droi’r handlen yn ofalus, gollwng 
darn arian neu chwifio llaw i ddod â’r 
gweithiau anhygoel hyn yn fyw.
Mewn cysylltiad â’r Harley Gallery



BYTH YR UN AFON

Oriel 3  18 Ionawr – 29 Mawrth 2020

Bydd yr arddangosfa’n rhoi lle amlwg i amrywiaeth o ddarnau archif gemwaith 
Jane dros y pymtheng mlynedd ar hugain diwethaf, ynghyd â gwaith newydd 

mewn metelau gwerthfawr ac mewn alwminiwm wedi’i anodeiddio a’i lifo. 

Mewn cysylltiad â’r Bluecoat Display Centre
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Jane Adam  
Sgwrs ac arwerthiant archif  
Sul 29 Mawrth  
1.00pm 
AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle 
Bydd Jane Adam yn rhoi sgwrs 
ddarluniadol am ei gwaith a’i gyrfa.  
I ddilyn ceir taith o gwmpas yr 
arddangosfa a chyfle arbennig i brynu  
rhai o ddarnau archif Jane Adam.

“Fe sylweddolais pan oeddwn yn eistedd 
ar y Tiwb un diwrnod yn y Saithdegau yn 
edrych ar y bobl gyferbyn, fod arnaf eisiau 
gwneud gemwaith. Fe sylweddolais mai’r 
hyn yr oeddwn â gwir ddiddordeb ynddo 
fel gwneuthurwr oedd y gwahanol ffyrdd y 
byddai pobl yn dewis mynegi eu hunigolrwydd 
mewn byd sy’n fwyfwy homogeneiddiol. 
Daeth yn genadwri i mi wneud gemwaith a 
fyddai’n adlewyrchu mor onest ag sydd bosib 
fy mhrofiad i fy hun o gyfoeth ac amrywiaeth 
bywyd cyfoes, yn y gobaith y byddai pobl eraill 
yn canfod ynddo adleisiau o’u profiadau eu 
hunain. Hyd heddiw does dim sy’n rhoi mwy o 
falchder i mi na gweld darn o’m gwaith i’n cael 
ei wisgo a’i ddehongli gan ddieithryn.

Am bron i ddeugain mlynedd yn awr fe fûm 
yn ymwneud ag arloesi ac arbrofi gydag 
alwminiwm wedi’i anodeiddio – metel sy’n 
cynnig posibiliadau unigryw a diderfyn o ran 
lliwiad a gwneud marciau. Yn ddiweddarach, 
fodd bynnag, rwyf hefyd wedi bod yn gweithio 
â metelau gwerthfawr: arian, aur a deufetel 
(ymdoddiad o’r ddau). Mae fy ngwaith i’n 
archwilio cnawdolrwydd, yn natur y ffurfiau eu 
hunain a’r teimlad sydd iddyn nhw wrth eu trin 
a’u gwisgo. Drwy ddod yn rhan o brofiad ac o 
hunanfynegiant y gwisgwr fe drawsnewidir ac 
fe gyflawnir fy ngemwaith i.

Rwyf i wedi newid ac felly hefyd fy mherthynas 
â’m gwaith. Y dyddiau hyn mae fy ffocws yn 
llai ar alwadau ennill bywoliaeth ac yn fwy 
nag erioed ar fodlonrwydd personol a chreu 
darnau sydd ag ystyr i mi. Felly rwy’n myfyrio 
ar fy nghyfeiriad yn y dyfodol fel gemydd yn 
ogystal ag edrych yn ôl ar y gorffennol.”

Cyhoeddiad Jane 
Adam ar gael i’w brynu 
o’n horiel adwerthu  
£7.50

AM
DDIM

chwith: ‘Adjustable pendants’. ffoto: Joel Degen.  
uchod: 1. ‘Spiral bangles’. ffoto: Joel Degen.  
2. ‘Textured brooch/pendant with holes’. ffoto: Joel Degen.  
3. Robert – ‘Ring & bangles’. ffoto: Robert Taylor ffotograffiaeth.
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Mae ein prosiect cyfredol 
‘DWELL’ sydd wedi’i ariannu 
gan Sefydliad y Teulu Ashley, 
yn ymgorffori’r dyfyniad 
hwn sydd wedi caniatáu i ni 
gyflenwi gweithdai i grwpiau o 
Wasanaethau Plant ac Iechyd 
Meddwl (CAMHS), i gefnogi 
gofalwyr o fewn y gymuned 
(NEWCIS) a’r RNIB). Gyda’r 
arian hwn fe ganiatawyd i ni 
greu cysylltiadau newydd â 
Gofalwyr Ifanc yng Ngogledd 
Cymru ac i lywio prosiect 
ymchwil a datblygu sy’n 
canolbwyntio ar anghenion 
unigolion sy’n dioddef o 
ymdopi â phryder ac iselder.

Nod y prosiect yw darparu 
gofod cyffyrddus, anfeiriniadol 
ar gyfer aelodau’r grwpiau 
hyn, a’u teuluoedd, i brofi’r 
broses o wneud drwy nifer 
o weithdai sydd wedi’u 
llunio’n benodedig ar gyfer eu 
hanghenion hwy: darparu’r 
agweddau therapiwtig sydd 
i’w cael yn y broses o ‘wneud’ 
drwy greu cyffyrddol.

Yng ngwanwyn 2020 
byddwn yn cynnig cyfres 
o ddigwyddiadau sy’n 
gysylltiedig â’n prosiect 
parhaus ‘DWELL’ a’n 
harddangosfa gyfredol 
WOWI+ – cydweithrediad 

meddygol rhwng yr artist 
tecstilau Susie Freeman a’r 
Dr Liz Lee, yn gysylltiedig 
â Choleg Brenhinol yr 
Ymarferwyr Cyffredinol.  
Bydd y prosiect DWELL yn 
diweddu ag arddangosfa 
stiwdio ddathliadol ym mis 
Ebrill. I gael gwybodaeth 
bellach ar yr hyn sydd i  
ddod ewch i’n gwefan. 

Rydyn ni’n credu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun fod ‘Crefft’ ar 
gyfer pawb. Bydd yn dod â phobl at ei gilydd, yn rhoi cychwyn i 
sgyrsiau ac yn newid cymunedau.

DWELL – Iechyd a Lles

‘Bydd crefft yn newid bywydau’  (Y Cyngor Crefftau – Mae Crefft yn Cyfri)

Gwnaethpwyd y prosiect  
DWELL yn bosib drwy gyllid gan  
Sefydliad y Teulu Ashley.

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+ 

Chwefror 
Gwener 7 Karen Williams Gemwaith Arian 
Gwener 14 Rosie Farey Gwehyddu Brwyn 
Gwener 28 Melanie Baugh Tecstilau

Mawrth 
Gwener 6 Martin Smith Awtomata

Bydd y gweithdai hyn yn cynnig ystod  
eang o weithgareddau ymarferol o wneud 
crefftau 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 brofiad 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. 

Yn dod yn fuan!

Dau weithdy Undydd Dosbarth Meistr 
gyda’r artist tecstilau Stewart Kelly 
Metamorffosis: trawsnewidiadau 
cyfoes drwy arlunio, gludwaith  
a phwyth 
Sadwrn 7 neu Sul 8 Mawrth 2020   
10.30am – 4.40pm 
£65 y dydd i gynnwys cinio ysgafn  
Ffoniwch i neilltuo lle.

Gweithdy oedolion
Stewart Kelly

Yn ystod y gweithdy dosbarth meistr hwn, 
byddwch yn archwilio’r posibiliadau o gyfuno 
arlunio, lliw a chyfryngau cymysg, papur fel 
ffabrig, a dulliau tecstilau wedi’u pwytho.
Gweithdy arbrofol fydd hwn, yn canolbwyntio 
ar archwilio, a’r broses o ddarganfod drwy 
wneud. Bydd y gweithdy’n eich annog i 
archwilio syniadau newydd ac archwilio 
prosesau newydd i helpu i ddatblygu eich 
arfer ymhellach.
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Fe gynhelir y sesiynau hyn ar brynhawn 
Gwener o 1.00am – 3.30pm. £12.50 
y sesiwn (fe ddarperir y defnyddiau a’r 
lluniaeth ysgafn i gyd).

Blas ar Grefft
Gweithdai sy’n oed-gyfeillgar 50+  
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Yn ddiweddar fe ddechreuodd y dylunydd 
tecstilau Gethin Ceidiog Hughes, 27, o 
Ddinbych yng Ngogledd Cymru ar breswyliad 
yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Fe wnaethpwyd 
hynny’n bosib drwy grant Cynhyrchu gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru.

Bu Gethin yn astudio Dyluniad Cynnyrch yn 
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd cyn mynd  
ymlaen i gwblhau MA mewn Celf a Dylunio.  
Ar adael y brifysgol, fe enillodd leoliad 
mawreddog yn rhan o gynllun Ysgoloriaeth 
‘Proof’ yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, 
sy’n rhan o Goleg Cambria yn Wrecsam. 
Tra’r oedd yno fe dreuliodd haf yn arbrofi â 
gwahanol ddulliau ochr-yn-ochr ag artistiaid a 
gwneuthurwyr printiau amlwg a’r gwaith hwn a 
enillodd iddo’r acolâd gwneud printiau mwyaf 
chwenychedig yng Nghymru – Gwobr Goffa 
Eirian Llwyd sy’n anrhydeddu artistiaid Cymreig 
sydd wedi dangos ymroddiad a dawn greadigol 
eithriadol yn eu maes o wneud printiau.

Mae Gethin wedi gweithio cyn hyn â sidan i 
greu ei ddyluniadau tecstil, ond fe ehangodd i 
faes tecstilau newydd pan oedd ar breswyliad 
yn y ganolfan. Mae wedi creu ystod o sgarffiau 
denim Siapaneaidd gan ddefnyddio llifyn indigo 

a dulliau sydd wedi’u meistroli gan wehyddwyr 
traddodiadol – a bydd yn defnyddio Halen Môn fel 
cyfrwng gorffennu. Canlyniad chwe mis o ymchwil 
ac arbrofi trylwyr yw’r ystod tecstilau newydd.

“Mae Japan yn hysbys am wneud y sidan a’r 
denim gorau yn y byd. Ni all undim arall gystadlu 
â’r ansawdd. Mae wedi golygu llawer o arbrofi 
ac ymchwil i greu rhywbeth sy’n ddilys ac fe 
fu’r canlyniadau’n gyffrous iawn i mi. Cotwm yw 
denim yn ei hanfod ac rwy’n credu fod sgarffiau 
denim yn unigryw gan nad oes unrhyw un arall 
yn gwneud yr hyn rwyf i’n ei wneud, wedi’i 
wehyddu’n draddodiadol ar wyddiau gwenol. 
Mae denim yn ddiamser ac ni fydd byth yn mynd 
o ffasiwn. Bydd pawb yn ei wisgo ar ryw adeg; 
mae’n debyg mai dyma’r un eitem y mae pawb 
â rhywbeth wedi’i wneud ohono – yn wahanol i 
dueddiadau eraill fydd yn mynd a dod.” 

Mae’r arddangosfa Gwrt hon yn cyflwyno taith 
greadigol Gethin drwy ei breswyliad diweddar.  
Mae detholiad o’i sgarffiau ar gael i’w prynu 
o Ffocws Adwerthu yn Siop yr Oriel.

I gael gbwybodaeth bellach am waith Gethin 
ewch i www.wilding.store

Arddangosfa  
Dangos a Dweud –  
Gethin Ceidiog Hughes

Prosiect Cwrt Gofod A  
Ionawr – Mawrth 2020
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Patrick Joseph 
Teiliwr wrth Grefft
Preswyliad Stiwdio 2 

“Cefais fy ngeni yn Ne Iwerddon ac rwyf o gefndir 
ffermio. Rwyf wedi fy nghyfareddu erioed gan y 
ffordd y gwneir pethau. Fe symudais i Lundain 
yn fy arddegau cynnar a dechrau gweithio yn 
y diwydiant dillad. Yma gallwn weithio ochr yn 
ochr â’r gwir grefftwyr a dysgu’r sgiliau a’r dulliau 
o dorri a gwneud. Roedd yn amser bywiocaol 
i ddawn Brydeinig mewn ffasiwn. Yn 1983 fe 
anwyd y Cyngor Ffasiwn Prydeinig ac Wythnos 
Ffasiwn Llundain ac o ganlyniad fe fûm i’n 
gweithio am flynyddoedd lawer gyda’r dylunwyr 
a’r cynhyrchwyr newydd a oedd yn ymddangos, 
ar gasgliadau dynion a merched.

Roedd fy addysg i fy hun ynghylch Gwisg yn 
broses naturiol a ddaeth o weithio ochr-yn-
ochr â phobl a oedd yn fy ysbrydoli ac yn fy 
herio i. Roeddwn yn gweithio ar gasgliadau 
sioeau brigdrawst i Alexander McQueen, 
Hussein Chalayan a Giles Deacon. Fe weithiais 
hefyd mewn addysg ar gyrsiau BA ac MA yn y 
London’s Central St Martins, Prifysgol Kingston 
Llundain a’r Coleg Celf Brenhinol.

Bydd siawns â rôl ddiddorol mewn bywyd a 
siawns pur oedd i mi ymweld â Gogledd Cymru 
yn haf 2011. Fe benderfynais adleoli o Lundain 
a sefydlu stiwdio ddylunio yng Ngogledd Cymru. 
Yma y gwnes i symud fy ffocws i ddatblygu a 
chynhyrchu teilwriaeth bwrpasol unigol.

Fe fyddwn i’n fy nisgrifio fy hun fel teiliwr gwlad 
yn hytrach na dylunydd ffasiwn. Byddaf wrth fy 
modd yn torri, hongian, ffurfio, siapio a theilwra 
pethau yn y ffordd y bydd arnom eisiau gwisgo 
dillad mewn gwirionedd. Rwyf wedi dechrau 
preswyliad yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. 
Yma, rwy’n edrych ymlaen at barhau i ddylunio, 
datblygu a chynhyrchu dillad yn seiliedig ar 
ddillad dynion tymor hir yn ogystal â pharhau â’n 
datblygiad cydweithredol, Brethyn Clwyd gyda 
Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.”

www.patrickjoseph.co.uk



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

‘Peiriant Swigod’ 

Iau 20 Chwefror   
10.30am – 12.30pm neu  
1.30pm – 3.30pm 
£5 ffoniwch i neilltuo lle 
Yn addas i blant 5–11 oed (cynradd) 
Dewch i roi cynnig ar wneud eich Peiriant 
Swigod Mecanyddol eich hun â’r 
gwneuthurwr Martin Smith, yr hanner tymor 
Chwefror hwn. Cymerir rhith a thriciau clyfar y 
llygad yn thema i’r gweithdy hudolus hwn.
Hefyd taith VIP o’r sioe awtomata 
‘Peiriannau Bach’ yn Oriel 2. 
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Clybiau Crefft

Dewch i ymweld â ni yr hanner tymor Chwefror hwn,  
cewch eich ysbrydoli gan yr arddangosfa awtomata 
‘Peiriannau Bach’ yn Oriel 2 a chewch wneud eich 
peiriannau creadigol eich hunain â’r gwneuthurwr Martin Smith.  

Gweithdy Teulu-gyfeillgar  
ag Awtomata gan Martin Smith 

Gwener 21 Chwefror  
Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng  
10.30am – 12.30pm neu  
1.30pm – 3.30pm 
AM DDIM dim angen bwcio 
Yn addas i blant 5 oed + yn cynnwys oedolion. 
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

AR  GYFER  5–11 OED

AM
DDIM

Fy amser i a thithau:
Chwarae â Chlai 
Mercher 26 Chwefror  
10am – 11.30am 
AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle, 
mae lleoedd yn brin 
.............................................
Nid amser chwarae dim ond ar gyfer y rhai 
bach yw’r rhain ond ar gyfer oedolion hefyd.  
Yn ystod y sesiwn fe gewch gyfle i roi cynnig  
ar Glai â’r Seramegydd Ceri Wright.
Yn y cyfamser bydd gan Ticky Lowe bob 
mathau o weithgareddau wedi’u hysbrydoli gan 
glai i gadw eich plant bach yn ddiwyd (yn yr un 
lle) tra byddwch chi’n rhoi cynnig ar Grefft.
(Byddwch yn sicr o ddigonedd o hwyl anniben 
â’r sesiwn hon, dewch â dillad sbâr, os 
gwelwch yn dda).
Mae’n rhaid i blentyn fod efo pob oedolyn!

Gweithgareddau Babanod a Phlant Bach
(yn addas ar gyfer plant dan oed ysgol yn cynnwys babanod) 

Sesiynau Creadigol ar  
gyfer Dwylo Bach 
Mercher 8 Ionawr
Mercher 5 Chwefror
Mercher 4 Mawrth 
Mercher 1 Ebrill 
10am – 11.30am 
£2.50 ffoniwch 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 – Rhowch wybod i ni  
ymlaen llaw am unrhyw alergedd bwyd.

AM 
DDIM

I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774. 
I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sioned Phillips, 
Swyddog Addysg. E-bost: sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk 
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Arddangosfeydd 
sy’n Dod yn fuan...

Oriel 1: Eleri Mills
Oriel 2: Jennie Moncur
Oriel 3: Peter Lord

4 Ebrill – 11 Gorffennaf 2020

Eleri Mills

Peter LordJennie Moncur


