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Mae COVID-19 wedi cael effaith
arwyddocaol ar y sector
diwylliannol:  er mwyn achub
bywydau, caewyd y mwyafrif o
theatrau ac orielau, gan adael
actorion a cherddorion yn ddi-
waith. Mae’r cynulleidfaoedd mwy
neu lai wedi diflannu. Ni wyddom
faint o artistiaid fydd yn dychwelyd
i’r byd perfformio ar ôl cau’r
lleoliadau hyn, nac ychwaith faint
ohonynt fydd yn ail-agor.
Mae’r grŵp ymchwil Indigo, a leolir
yn y DU, mewn darn o waith
ymchwil gyda’r teitl positif ‘After
the Interval’ wedi ystyried rhai o’r
cwestiynau y mae angen inni eu
gofyn, ynghyd â rhai o’r atebion y
gallwn eu hystyried efallai wrth
inni geisio ailgychwyn pethau
eto.  Os nad ydych eisoes wedi
darllen yr adroddiad hwn, buaswn
yn argymell ei ddarllen - bydd o
gymorth mawr i bawb.
I’r sawl sy’n byw ac yn gweithio yn y
DU, ac ar gyfer ein cyd-berfformwyr
mewn lleoliadau eraill fyddai’n hoffi
gweithio gyda ni, mae angen inni
hefyd ddelio gyda phla arall, sef
Brexit.
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Nid ydym wedi teimlo’r holl effaith economaidd eto  ond eisoes mae teimlad amlwg o
fygythiad: mae llwybrau diwylliannol yn cau lawr, mae rhwystrau’n dod i’r amlwg, ac mae
straen ar gysylltiadau neu maent mewn perygl o chwalu.
Mae’n rhaid inni ddelio gyda gwenwyn o’n cwmpas – senoffobia, ymynysiaeth, diffyg
ffydd mewn lleiafrifoedd. I’r rhai ohonom sy’n byw mewn diwylliannau ieithyddol
lleiafrifol, mae’r heriau hyn yn ddwys ac yn gyfarwydd.
O safbwynt ariannol, prin yw ein hadnoddau; o safbwynt byd-eang, bach iawn yw ein
cynulleidfaoedd ac mae’r cronfeydd arbenigedd yn denau. Mae’r seilwaith cyfathrebu’r
un mor ddisylwedd â’r ymyleiddio sy’n digwydd i’n  heconomi.  Ond ar y llaw arall, mae
gwydnwch a bywiogrwydd ynghlwm wrth ein diwylliannau, sy’n golygu eu bod yn
goroesi, yn gweddnewid ac yn tyfu er gwaethaf yr holl ddiffygion dros genedlaethau a
chanrifoedd. Rydym wedi bod yma o’r blaen, ac rydym yn benderfynol o ymateb i’r her
ddiweddaraf yma.
Ond hwyrach na fydd gwydnwch a phenderfyniad yn ddigon.  Er mor wasgaredig, ynysig
a thlawd ydym, mae angen inni gydweithio, er mwyn rhannu syniadau ac arbrofion,
strategaethau ac ysbrydoliaeth, buddugoliaethau a siomedigaethau, gyda phawb sy’n
wynebu’r heriau hyn ac sy’n rhan o’r un brwydrau. Bydd ein lleoliadau a sefyllfaoedd
gwaith amrywiol yr un mor ddiddorol - a defnyddiol - â’r tir cyffredin sydd o’n blaenau.
Mae ’na ymadrodd Cymraeg:  ‘cam cyntaf yw hanner ffordd’ - ac fel cam cyntaf i gynnau’r
goleuadau eto, mae’r Cymdogion Celtaidd yn cynnig cychwyn proses ymgynghori ym mis
Medi eleni, I’w ddatblygu yn y lle cyntaf trwy weithgorau digidol, fydd yn cael eu mireinio
a’u cyfarwyddo gan y cyfranogwyr. Byddwn yn canolbwyntio’n bennaf ar bryderon
cyffredin penodol, a daw’r gwaith i ben mewn cynulliad wyneb yn wyneb yn Inverness yn
ystod Gwanwyn 2021, gan ychwanegu presenoldeb corfforol a chemeg bodau dynol i’r
cynnydd a wnaethpwyd o bell.  Byddwn yn creu gweithiau newydd ar y cyd, byddwn yn
rhannu arbenigedd a brwdfrydedd - a chawn hwyl a sbri! Am fwy o wybodaeth ar y
cynnig hwn a chynigion eraill sydd ar y gweill - gwyliwch allan am fwy o fanylion...

Mae AFTER THE INTERVAL, dogfen ymchwil Indigo ar gael yma: https://www.indigo-
ltd.com/covid-19-after-the-interval-national-audience-survey

CYNNAU’R  GOLEUADAU ETO!

BRING UP THE L IGHTS!   



SYLWADAU E IN
CYMDOGION
SUT GALLWN RANNU’R  HERIAU
SYDD O ’N  BLAENAU?

Deirdre Mckenna, artist gweledol,
Dingle, Iwerddon

Mae’n gyfnod hynod ansicr i artistiaid; mae
pawb yn ymwybodol o’r diffyg cysylltiad -
oddi wrth ein cyd-artistiaid, y lleoliadau
sy’n ein cynorthwyo i wireddu ein
prosiectau, a’r bobl sy’n dod i brofi ac
ymgysylltu â’n gwaith. Hefyd does dim
cysylltiad gyda’r gwledydd Celtaidd
eraill.  Ymddengys, bod angen i sefydliadau
megis y Cymdogion Celtaidd, fwy nag
erioed, cryfhau’r cysylltiadau sy’n dod â ni at
ein gilydd fel cymuned. "Ar scáth a chéile a
mairimíd" - mewn undod mae nerth.

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor
Celfyddydau Cymru

Mewn cyfnod anodd a heriol, faint ydym
yn gwybod am y byd o’n cwmpas mewn
gwirionedd?  Ydym ni’n sylwi ar sut mae
pobl eraill yn byw? Ydym ni’n
gwerthfawrogi rhadlonrwydd dan
bwysau? Ydyn ni’n parchu gwerthoedd a
chredoau diwylliannau tu allan i’n
diwylliant ni, neu’n cydnabod y
doethineb a’r dewrder sydd wedi dod o
hyd i well atebion i gwestiynau
cymhleth? Mae’r Cymdogion Celtaidd
wedi ein hannog i brofi a dysgu oddi
wrth ddiwylliannau eraill.  Mae angen y
cysylltiadau hyn mwy nag erioed yn
ystod oes o boen a phryder.

LLEISAU



Asier Bassurto, ymchwilydd
cymdeithasol-ieithyddol, Euskal Herria

Mae cyfarfodydd a chyfle i unigolion
creadigol, cynhyrchwyr a phobl sydd
wedi ymrwymo i ieithoedd lleiafrifol
gyfnewid â’i gilydd, yn hynod werthfawr.
Ar un llaw, trwy gyfnewid gwybodaeth a
chyfleoedd newydd i gydweithio a
gynigir drwy hyn. Ond yn anad dim,
oherwydd yr effaith ar y ffordd rydym yn
gweld amrywiaeth ddiwylliannol y byd a
diwylliannau ein pobloedd ein
hunain.  Dylid cyfeirio’n benodol at yr
effaith ar bobl ifainc, sy’n gallu gweld
adlewyrchiad o’u hunain mewn
cymunedau ieithyddol eraill, ac yn byw
profiad diwylliannol rhyngwladol llawn
cyfoeth trwy eu hiaith a’u diwylliant
unigol.

Mirjam Vellinga, Swyddog
Rhyngwladol, Afûk, Frŷslan

Yn Ffrisia, mae ein Cymdogion Celtaidd yn
werthfawr iawn inni. Yn ein barn ni, mae’n
bwysig gallu cydweithio a rhannu
profiadau ym maes diwylliant ac ieithoedd.
Ar hyn o bryd, gydag argyfwng Covid 19 a
Brexit ar y gorwel, mae’n anodd cynllunio
at y dyfodol gyda’n Cymdogion Celtaidd.
Mae’n bwysig inni gadw’n drysau ar agor o
safbwynt cydweithio, ac mae angen y
Cymdogion Celtaidd i allu gwneud hynny.

LLEISAU



Dermot McLaughlin, Cerddor a Phrif Weithredwr Creative Solutions, Dulyn, Iwerddon

Un o’r  problemau sy’n achos pryder imi yw’r duedd i eithrio ac ynysu,  sy’n digwydd
mewn mwy a mwy o wledydd – sy’n arwain at anoddefgarwch a llethu amrywiaeth o bob
math, gan gynnwys diwylliannol ac ieithyddol.
 
Yn nes at adre’ mae Prydain/Lloegr yn carlamu nerth ei garnau lawr llwybr Brexit, gan
dorri’r holl gysylltiadau gyda’n cymdogion, sy’n efelychu tuedd annymunol yr Unol
Daleithiau, Hwngari a Gwlad Pwyl.  Ar adeg pan fo amlochroldeb dan fygythiad, mae rôl
diwylliant, y celfyddydau, iaith, dychymyg a chreadigrwydd yn fwyfwy pwysig nag erioed,
fel cyfrwng positif i glymu pobloedd at ei gilydd.

Hyd yn oed mor gynnar â hyn ym mhandemig Covid-19 (Gorffennaf 2020), gallwn weld
sut mae diwylliant a’r celfyddydau wedi cynnal ac wedi ysbrydoli cymaint o bobl ar draws
y byd; er hynny ymddengys bod gweledigaeth a chefnogaeth ar gyfer diwylliant a’r
celfyddydau yn fratiog a minimol, yn enwedig ar yr ynysoedd hyn (Iwerddon, Prydain).

Mae artistiaid yn arbenigo mewn gwneud synnwyr gwahanol o’r presennol, ac wrth ein
helpu i ddychmygu beth sydd ar y gweill. Ein fersiwn ni o’r timau disglair
amlddisgyblaethol sy’n cydweithio o gwmpas y byd i gael hyd i driniaeth a brechlyn i
drechu’r feirws yw artistiaid sy’n dod ynghyd o gefndiroedd diwylliannol, ieithyddol a
daearyddol amrywiol.

Ein her ni yw dyfeisio ymatebion i norm cymdeithasol, diwylliannol ymddygiadol ac
economaidd sydd ar chwâl ar gyfer y sector diwylliannol, i artistiaid unigol, cwmnïau,
cynulleidfaoedd, cyllidwyr a chefnogwyr.

LLEISAU



ÓRÓ
GALWAY 2020

Sut deimlad yw delio gyda’r profiad o
raglen celfyddydau amrywiol, dwys sydd
wedi cymryd oes i’w gynllunio yn dod ar
draws rhwystr Covid-19? Mae rhai
ohonom eisoes wedi profi’r heriau a’r
rhwystredigaeth yma, ac i’r sawl sydd
angen sbardun gobaith ac ynni positif,
dyma ichi ddiweddariad o galon yr
argyfwng - gan Darach Mac Con Iomaire,
Cyfarwyddwr prosiect hynod
uchelgeisiol Óró, sy’n rhan o’r rhaglen a
gynlluniwyd i ddathlu blwyddyn Galway
fel Prifddinas Diwylliant Ewrop 2020.
Mae’r Cymdogion Celtaidd wedi
gweithredu fel partner hwyluso Ealaín na
Gaeltachta a phartneriaid y prosiect
drwy gydol y broses.

Digwyddiad cydweithredu rhyngwladol
pwysig dan arweiniad artistiaid yw Óró,
rhwng 10 artist proffesiynol Ewropeaidd
gyda disgyblaethau gwahanol - theatr,
dawns, celfyddydau gweledol,
llenyddiaeth a cherddoriaeth. Daw’r holl
artistiaid sy’n cyfrannu o gefndiroedd
ieithoedd lleiafrifol ar draws Ewrop.
Prosiect conglfaen llyfr bidio Gaillimh
2020 yw Óró.. ac mae themâu Gaillimh
2020 - sef Iaith, Tirwedd ac Ymfudo - yn
sylfaen i’r prosiect.  Ar hyn o bryd mae
pum artist o’r Iwerddon yn cydweithio
gydag artistiaid o’r Alban, Cymru, Euskal
Herria, Cernyw a Ffrisia i greu gwaith
amlddisgyblaethol mawr newydd fydd yn
ymddangos am y tro cyntaf ar 21ain Medi
2020 mewn ffatri fawr wag yn An
Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe.

ÓRÓ



Mae’r gwaith unigryw’n golygu 2
gyfnod datblygu;  wythnos ym mis
Ebrill, ac wythnos ar ddechrau mis
Mai. Yn lle dod  ag artistiaid
Ewropeaidd i Connemara ar gyfer
yr wythnosau datblygu hyn, yn unol
â’r cynllun gwreiddiol, cynhaliwyd
y gwaith datblygu ar-lein, trwy
ddefnyddio apiau Zoom a Slack -
oedd yn galluogi’r grŵp i
gyfathrebu a chreu gyda’i gilydd er
gwaetha’r pellter corfforol
rhyngddynt.  Gan ystyried fod y
gwaith cynhyrchu’n digwydd ar ôl
Cyfnod Clo Covid – 19, y gobaith yw
ein bod mewn sefyllfa ddelfrydol i
addasu’r cynhyrchiad i’r realiti sy’n
ein hwynebu ni bellach.

Ar hyn o bryd, y nod yw cyflwyno’r
gwaith gorffenedig yn unol â’r
amserlen wreiddiol, gyda’r
perfformiad cyntaf yn An Cheathrú
Rua ar 21ain Medi.  Bydd yr
ymarferion yn cychwyn ar safle An
Cheathrú Rua ddydd Llun 24ain
Awst. Os bydd 5ed cam cynllun
Llywodraeth Iwerddon i ail-agor yr
economi a chymdeithas yn parhau
ar ddydd Llun 10fed Awst, fel yr
amlinellwyd, byddwn yn gallu
parhau i gynnal Óró.. yn unol â’n
cynllun gwreiddiol.

 ÓRÓ



Fodd bynnag, os bydd unrhyw oedi
o ran gweithredu’r cynllun i ail-
agor y wlad, mae gennym nifer o
gynlluniau wrth gefn i sicrhau y
gallwn gynnal Óró o 21ain Medi. 
Mae’r cynlluniau wrth gefn hyn yn
cynnwys dulliau gwahanol i
gyflwyno’r gwaith, gan gynnwys
ffrydio ar-lein, darllediadau byw ar
y teledu ym mhob un o’r gwledydd
a rhanbarthau Ewropeaidd sy’n
cymryd rhan, ac yn olaf, y
posibilrwydd o gynhyrchu’r gwaith
ar ffurf ffilm.

Yn y pen draw, datblygiadau mewn
perthynas â Covid-19 ar draws
Ewrop fydd yn llywio’r
penderfyniadau o ran yr opsiynau
hyn, yn y dyfodol. Pa bynnag
opsiwn a ddewisir, rydym yn
benderfynol y bydd Óró.. yn dal i
ddigwydd o flaen y cyhoedd am y
tro cyntaf ddydd Llun 21ain Medi
2020 rhywffordd neu’i gilydd, a
bydd pob cam o’r cyflwyniad, sut
bynnag bydd yn digwydd yn glynu
wrth yr holl fesurau perthnasol
mewn perthynas â chadw pellter
cymdeithasol ac iechyd y cyhoedd.
Iechyd a diogelwch ein hartistiaid,
y tîm cynhyrchu a’r criw yw ein
blaenoriaeth bennaf, ac felly y bydd
yn parhau.

ÓRÓ



Mae cyfarwyddwyr orielau a chanolfannau celf, a’u staff ym mhob cwr o Ewrop wedi bod
yn ystyried sut y gellir cynnal sioeau eto, mor fuan ag sy’n bosib, a sut i oresgyn y diffyg
a grëwyd gan Covid yn benodol. Mewn diwylliannau lleiafrifol, mae rhai o’r problemau’n
cael eu dwysáu oherwydd diffyg adnoddau, cysylltiadau cyfathrebu prin, a theimlad o
ynysrwydd. Ar y llaw arall, gallwn ddefnyddio ein cryfderau unigryw hefyd. Yn y sefyllfa
hon, cynnig y Cymdogion Celtaidd yw fforwm digidol byr, cryno a neilltuol rhwng chwe
chanolfan celf: dau yn Iwerddon, dau yn yr Alban Gaeleg, a dau yng Nghymru.

Tua diwedd yr haf eleni, ac yn ystod yr hydref, byddwn yn cynnal tri chyfarfod;  bydd y
cyntaf yn rhannu gwybodaeth am sefyllfa bresennol a dyheadau pob un o’r canolfannau,
a bydd yr ail yn cymharu strategaethau sy’n datblygu i hwyluso gweithgareddau newydd,
gyda’r trydydd yn ystyried y posibiliadau i gydweithio yn y tymor hwy.

Bydd y broses fer hon yn bodoli ar wahân i’r ymgynghoriad ehangach, mwy uchelgeisiol
y cyfeiriwyd ato yn y brif erthygl, ond gall cyfrannu at hwnnw. Byddwn yn adrodd nôl ar
gynnydd, unrhyw gasgliadau  neu argymhellion y gellir eu cynnig cyn gynted â phosib,
trwy’r cylchgrawn yma.  Bydd croeso i unrhyw ganolfannau nad ydym wedi llwyddo i
gysylltu â nhw fyddai’n hoffi bod yn rhan o’r broses hon gyda ni;  cysylltwch â’n
cydlynydd trwy’r cyfeiriad ebost ar ddiwedd y cyhoeddiad hwn.

Trafodaethau
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Mae sylwadau cynharach Deirdre Mckenna
yn dangos pa mor bwysig yw i artistiaid,
perfformwyr, lleoliadau a chynulleidfaoedd
ddechrau dod at ei gilydd unwaith
eto. Ymddengys yn bosib y bydd cymunedau
gwledig, lle mae’r gallu i symud o gwmpas
yn fwy cyfyngedig, lle mae Covid ar y cyfan
yn amharu llai, a lle mae’r cysylltiadau
cymunedol ar eu cryfaf, yn gallu datblygu
digwyddiadau gyntaf.  Ar yr un pryd, bydd
angen i bawb sy’n gysylltiedig â hyn,
deimlo’n ddiogel wrth wneud hyn. A fyddai
lleoliadau’n teimlo’n fwy diogel trwy weithio
gydag artistiaid lleol, heb unrhyw anghenion
megis llety neu fwyd? Pa gyfleusterau a
threfniadau fyddai’n gwneud i berfformwyr
deimlo’n ddiogel wrth berfformio o flaen
cynulleidfa fyw unwaith eto?

Mewn ymdrech i ymateb i rai o’r cwestiynau
hyn, mae’r Cymdogion Celtaidd wedi
cydweithio gyda Chyngor Celfyddydau
Cymru i ddrafftio holiadur syml ar gyfer
perfformwyr.  Wedyn gallwn rannu’r
canlyniadau gyda lleoliadau ac asiantaethau
eraill, a gall hynny helpu ysgogi cynnal
digwyddiadau cyn gynted a bo hynny’n
bosib.

Rydym yn cynnwys fersiwn o’r holiadur
drafft yma, rhag ofn y gall fod o ddefnydd i
bartneriaid fel templed neu fan cychwyn ar
gyfer rhywbeth tebyg.  Ond mae
amgylchiadau, polisïau a’r clefyd ei hun yn
newid yn ddyddiol ar hyn o bryd - hwyrach
y bydd rhai o’r cwestiynau hyn wedi dyddio
cyn bo hir, a bydd angen gofyn cwestiynau
eraill efallai.

AROLWG
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Holiadur i berfformwyr

Cymdogion Celtaidd a Chynllun Noson Allan

Bydd eich adborth yn werthfawr iawn inni wrth inni gydweithio i adfer cyfleoedd ar gyfer cerddoriaeth
fyw a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i berfformio.

Beth yw eich lleoliad? 

Yn eich barn chi, pryd fyddwch yn barod i ddechrau perfformio eto?

Faint ohonoch fyddai fel arfer yn perfformio gyda’ch gilydd? 

Pa mor bell ydych chi’n fodlon teithio ar gyfer perfformiad gyda’r hwyr? 

O fewn pa radiws fyddech chi’n gallu teithio a dychwelyd adref ar un noson? 

Yn eich barn chi, beth fyddai’n eich helpu i berfformio’n ddiogel?

Pa gyfleusterau neu gyfyngiadau byddech yn hoffi i drefnyddion digwyddiadau eu trefnu?

Gofynnir ichi ddychwelyd yr holiadur cyn gynted â phosib at: meic.tycerrig@gmail.com

Diolch o galon am eich cymorth. Gyda’ch caniatâd chi, byddwn yn gallu rhannu’r wybodaeth yma gyda
lleoliadau a hyrwyddwyr, er budd pawb. A chofiwch adael inni wybod os oes unrhyw gwestiynau eraill y

dylid eu gofyn yn eich barn chi.

Rwyf yn  hapus ichi rannu’r wybodaeth yma: 

Enw  

Grŵp neu gwmni (os yn berthnasol)

AROLWG



Ôl-nodyn: defaid colledig

Mae dau o aelodau hirdymor y bartneriaeth - Danny Kilbride a Meic Llewellyn - wedi bod
yn meithrin breuddwyd am ddegawd a mwy.  O dro i dro mae ffocws y freuddwyd yn clirio
a’n gobeithion yn codi; wedyn mae amser yn symud ymlaen eto, mae ymrwymiadau eraill
yn cael eu blaenoriaethu, ac mae’r cyfle’n diflannu eto.  Mae’r freuddwyd yn ymwneud â
chynnal Gŵyl Ewropeaidd ar thema defaid a diwylliant bugeiliaid, sy’n cynnwys
barddoniaeth a cherddoriaeth, y ddawn o ddweud straeon a dawns, bridio cŵn a sut i
goginio golwyth cig oen. Byddai’n cyfuno ffermwyr, perfformwyr, pobl sy’n ymddiddori
mewn chwedlau a chrefftwyr mewn cymysgedd creadigol unigryw. Hoffem weld bugeiliaid
Vlach o wastatiroedd Romania, yn sgwrsio â thyddynwyr ynysoedd yr Hebrides, a
phibellwyr o fynyddoedd Creta yn cael sesiwn jamio gyda cherddorion txalaparta o wlad y
Basg. Mae’r posibiliadau’n ddi ben draw. Am y tro, yr enw arfaethedig ar y prosiect yw
‘Cân y Bugail’   Onid yw’n gyfle rhy gyffrous i’w golli?  Ond mae angen partneriaid i helpu
gwireddu’r freuddwyd.

Byddai prosiect o’r fath yn ddrud, a byddai angen cefnogaeth ariannol sylweddol.  Mae gan
y ddau ohonom brofiad o weithio gyda chronfeydd diwylliannol yn y DU a’r UE, a gallwn
arwain wrth ddechrau trafodaethau gyda nhw. Ond cyn dechrau chwilio am arian mawr,
ein hawgrym yw cynnal cyfarfod deuddydd i unrhyw un sydd â diddordeb, a chyfle i
gydweithio i lunio braslun ac amserlen ar gyfer y cynnig er mwyn i bawb ei berchnogi.
Felly, os ydych o’r farn y gallwch helpu achub defaid colledig, croeso ichi gysylltu â ni ar:
cyfarwyddydd@trac-cymru.org (Danny) neu meic.tycerrig@gmail.com (Meic) - i roi’r
prosiect ar ben y ffordd!

CBC Partneriaeth Cymdogion Celtaidd. Rhif cofrestredig y cwmni: 07690082.
<www.celtic-neighbours.eu>   Contact us: <cydlynydd@celtic-neighbours.eu>
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