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Mae tymor y gwanwyn ar y gorwel, yn llawn egin ac egni
wrth i’r byd ail-ddeffro unwaith eto. Mae Imbolg -
Diwrnod y Santes Brigid - ar 1af Chwefror yn nodi
dechrau’r Gwanwyn yn y calendr Celtaidd, ac yn y rhifyn
hwn, byddwn yn canolbwyntio ar arloesi, ehangu,
ailfywiogi ac adfywio.
Rydym yn lansio’r ‘Llawlyfr Adnoddau’, sef canllawiau i
unrhyw un sydd am wneud ffrindiau a chysylltiadau ym
myd ieithoedd lleiafrifol Ewrop. Mae’r rhifyn cyntaf hwn, a
luniwyd gan Brían O hEadhra, yn estyn croeso i unrhyw un
sydd â diddordeb mewn cychwyn cyfathrebu gyda
sefydliadau cefnogol o gefndir Gaeleg yr Alban. Bydd y
rhifyn nesaf yn eich croesawu i ogledd a gorllewin Cymru.
Hefyd, rydym yn awyddus i rannu’r diweddaraf gyda chi ar
y cynulliad digidol a drefnwyd gan Taigh Chearsabhagh ar
Uist y Gogledd cwpl o fisoedd yn ôl, y cyntaf mewn cyfres o
bedair fydd yn cael eu hwyluso gan y Cymdogion Celtaidd
yn ystod 2022 a 2023. Simon Hart sy’n adrodd ar y
digwyddiad hynod lwyddiannus hwn.
Mae’r iaith Gernyweg, a wasgwyd yn danddaearol ers
degawdau, yn dechrau blaguro unwaith eto, a byddwn yn
rhannu hanes prosiect ysgolion gyda chi, dan arweiniad ein
partneriaid o Gernyw ‘Golden Tree Productions’. Hefyd
cewch flas ar y Gernyweg ar waith, a chyfle i fwynhau sain
gyfoethog Fryske.
Rydym wedi derbyn ymatebion gan Fryslân a Shetland i
egin tyner cyntaf ein prosiect ‘Hansel’ a gallwn gadarnhau
y cynhelir y daith gan feirdd a cherddorion Cymreig a
Gwyddelig ‘Barddair an Cheoil’, i  Connemara ac Ynysoedd
Arran a ohiriwyd, ar ddechrau mis Mai eleni.  Cynigir
cipolwg ar ddiwylliant bugeiliaid Negev “glaswelltir gorau’r
byd”, a byddwn yn rhannu gwybodaeth am gynllun Degawd
Ieithoedd Cynhenid UNESCO, a chawn gip ar orwelion
Ewrop, a byddwn yn rhannu’r hyn a ddigwyddodd dros
baned o de a chacen yn Uchel Gomisiwn yr Iwerddon yng
Nghaerdydd. 
Ac yn olaf – ydych chi’n gallu aros? – adolygiad o
‘recordiad newydd y tymor ‘. Chwip o gân.
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‘‘Go Cornish’ yw towlen skolyow a wra
Kernewek yn few a-ji hag yn mes stevel
glass. Yma gensi framweyth pewas kler a
‘brons, arghans, owr’ rag omlowenhe an
yeth yn fordhow didhan ha troghus, ha
skoodhya hy usyans dres oll an gemeneth
skol. 
Komysonys gans Konsel Kernow ha
displegys gans Golden Tree Productions,
[Gwedhen Owr] Go Cornish yw kevadow
dhe bub skol gynsa yn Kernow heb kost.
Nyns eus edhom a dhyskadoryon kewsel
Kernewek aga honan dhe nivel entra, ha
nag yw res meur a dermyn po menystrans. 
KERNOW & ME (KS2) 
Y’n oberen ma yma an studhoryon
komendys dhe geyndir a Gernewek dre
mappya ha studhya henwyn tyller. I a
dhysk;
• fatel gonvedh henwyn tyller Kernewek
• omglewans kemmyn mayth esa, py le ha
prag yth yw Kernewek kewsys
• pyth a styr an ger ‘Kernow’
• fatel wra Kernewek bos rann a’n keyndir
ledan Keltek hag Europek
An ragdres ma a via marthys moy rych gans
keschanjyow po kevrennow kevellans gans
skolyow yn Kembra po Breten Vyghan . Ni a
vydh pes da klewys dyworth skol gembrek a
vynn keskomunya gans skol gernewek ha
kevrenna aga studhyans henwyn tyller.
Kestava: hello@gocornish.org 
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https://gocornish.org/

 

https://goldentree.org.uk/projects/
mailto:hello@gocornish.org


‘Y Gernyweg – Ymlaen!’ yw rhaglen ysgolion
sy’n dod â’r Gernyweg yn fyw tu fewn a thu
allan i’r ystafell ddosbarth. Mae’n cynnig
fframwaith gwobrwyo clir, gyda gwobrwyon
‘efydd, arian ac aur’ er mwyn dathlu’r iaith
mewn ffyrdd hwyl sy’n defnyddio dull trochi,
ond ar yr un pryd, hyrwyddo defnydd o’r iaith
ar draws y gymuned ysgol gyfan.
Mae’r rhaglen a gomisiynwyd gan Gyngor
Cernyw, ac a luniwyd gan Golden Tree
Productions, ar gael i bob ysgol gynradd yng
Nghernyw am ddim. Nid oes angen i’r
athrawon siarad Cernyweg eu hunain ar y
lefel sylfaenol, ac ychydig iawn o amser sydd
ei angen o safbwynt ymrwymiad neu o
safbwynt gweinyddol.
Y GERNYWEG A MI (CA2)
Yn y modiwl hwn, mae disgyblion yn cael
cyflwyniad i gyd-destun a hanes yr iaith
Gernyweg trwy astudio mapiau ac enwau
lleoedd. Maent yn dysgu
•Sut i ddeall enwau lleoedd Cernyweg
•Dealltwriaeth gyffredinol o ble, pryd a pham
y siaradwyd Cernyweg
•Ystyr y gair ‘Cernyw’ 
•Sut mae’r iaith Gernyweg yn gweddu i’r cyd-
destun Celtaidd ac Ewropeaidd ehangach
Byddai ymweliadau cyfnewid neu gysylltiadau
gefeillio gydag ysgolion yng Nghymru neu
Lydaw yn cyfoethogi’r prosiect hwn yn fawr
iawn. Byddem yn hapus iawn i glywed gan
unrhyw ysgolion yng Nghymru fyddai’n hoffi
cyfathrebu gydag ysgol o Gernyw a rhannu eu
hastudiaethau ar enwau lleoedd.
Cysylltwch â: hello@gocornish.org

mailto:hello@gocornish.org


Cychwynnodd y Cymdogion Celtaidd rhyw
bymtheg mlynedd yn ôl fel menter Gwyddelig-
Cymreig yn wreiddiol. Fe’i ganwyd yn Wexford, ac
ers hynny mae’r ddau Gadeirydd wedi dod o’r
Gaeltacht. Mae elfen Wyddelig gadarn i lawer o’n
prosiectau mwyaf llwyddiannus, megis Tir -
cyfnewid preswyliadau celf gweledol a arweiniodd
at arddangosfa ryngwladol deithiol, Branwen y
cynhyrchiad drama dwyieithog i bobl ifanc, ac wrth
gwrs TOSTA. Barddair an Cheoil sy’n gyfrifol am y
traddodiad ar hyn o bryd.
Yn gynharach yn y mis, ffurfiwyd cwmni
cyfansoddedig newydd, Cymdogion Celtaidd yr
Iwerddon, ac fe’i gofrestrwyd gyda’r awdurdodau
yn Nulyn. Lleolir y cwmni yn Connemara, a bydd yn
gweithio’n agos gyda’r rhiant gwmni yng Nghymru,
a bydd yn amhrisiadwy o ran lleihau effeithiau
negyddol Brexit ar gydweithio rhwng gwledydd
rhyngwladol, yn enwedig gyda’n partneriaid eraill
dal yn rhan o’r UE. Darach O Tuarisg, Cadeirydd y
Cymdogion Celtaidd fydd Cadeirydd Cymdogion
Celtaidd yr Iwerddon hefyd, o leiaf am y dyfodol
agos.

Cymdogion Celtaidd yr Iwerddon –

dechreuad newydd arall

Darach O Tuarisg



Crëwyd prosiect siwmper y Pysgotwr gan
amgueddfa ‘t Fiskershúske yn 2013. Daeth
grŵp o wirfoddolwyr oedd yn gweu at ei
gilydd trwy weithio gyda phatrymau
siwmperi pysgotwyr o bentrefi Moddergat,
Paesens, Oostmahorn, Zoutkamp a Wierum.
Dan arweiniad creadigol Trix de Waal o Ee a
diolch i gyfarwyddyd gan yr amgueddfa,
cafodd siwmperi pysgotwyr mewn lluniau
hanesyddol eu troi yn batrymau, ac ers
hynny mae’r prosiect wedi tyfu’n llwyddiant
ysgubol sydd wedi ehangu tu hwnt i
ganolfannau pentref y pentrefi pysgota.
Mae cannoedd o siwmperi wedi cael eu
gweu â llaw eisoes, ac maent yn cael eu
gwerthu yn siop yr amgueddfa, neu drwy
viavissertrui.eu ac maent yn cael eu hanfon
ar draws yr Iseldiroedd a thu hwnt.

Yn ogystal â siwmperi, dros flynyddoedd
diweddar, arbrofwyd yn helaeth gydag eitemau
dillad eraill, megis siwmperi i blant, sgarffiau,
sgertiau, bicinis, ffrogiau, hetiau, siolau ac ati.
Patrymau a nodweddion yr hen siwmperi
pysgota sy’n ysbrydoli’r dillad hyn.
Ynghyd â chasglu’r patrymau, a elwir yn
gasgliad ‘Wadden Sea Coast’, datblygwyd
Gwlân Wadden yn ogystal. Cynhyrchir y
siwmperi pysgotwyr o wlân defaid Gogledd
Ddwyrain Ffrisia a nyddwyd â llaw.
Felly, erbyn hyn mae siwmper y pysgotwyr
bellach yn ffasiwn sydd i’w gael fel darn o
dreftadaeth ddiwylliannol ar y strydoedd
siopa. Mae’r arddangosfa’n cynnwys siwmperi
pysgotwyr o bentrefi Paesens-Moddergat,
Wierum, Oostmahorn a Wierum, ynghyd â
darnau trawiadol eraill a ysbrydolwyd gan y
siwmperi pysgota. Mae lluniau hanesyddol ac
esboniadau o’r patrymau a’r nodweddion yno
hefyd.

S I W M P E R  Y
P Y S G O T W R :

o  d d i l l a d  g w a i t h  i
f f a s i w n



 

DE FISKERSTRUI

fan wurkklean oant moade

 It fiskerstruienprojekt fan museum 't Fiskershúske
yn Moddergat is ûntstien yn 2013. In groep brei-
frijwilligsters is úteinset mei de patroanen fan
fiskerstruien út de doarpen Moddergat, Paesens,
Oostmahorn, Zoutkamp en Wierum. Under kreatieve
lieding fan Trix de Waal út Ee en begelieding fan it
museum binne de truien fan fiskers op histoaryske
foto's omset ta patroanen en is it projekt útgroeid ta
in súkses dat de doarpssintra fan de fiskersdoarpen
al lang útgroeid is.
Der binne al hûnderten truien mei de hân breide,
ferkocht yn de museumwinkel of www.vissertrui.eu
en troch hiel Nederlân en fier dêrbûten ferstjoerd.
Neist truien is der de lêste jierren in soad
eksperimintearre mei oare klean. Lykas bernetruien,
sjaals, rokken, bikini's, jurken, hoeden, sjaals
ensafuorthinne. Altyd ynspirearre troch de
patroanen en motiven dy't te finen binne yn de âlde
fiskerstruien.

t Neist it sammeljen fan de patroanen, dy't
wy de Waddenkustkolleksje neame, is ek
de Waadwol ûntwikkele. De fiskerstrui
makke fan hânspûne wol fan skiep út
Noardeast-Fryslân.
Sa is de fiskerstrui as kultureel erfguod
no wer op strjitte te finen as moade. De
fiskerstrui, fan wurkklean oant moade.
Yn de útstalling binne de fiskerstruien út
de doarpen Pesens-Moddergat, Wierum,
Oostmahorn en Wierum te sjen. Oanfolle
mei wat opfallende stikkenklean,
ynspireare troch dizze fiskerstrui. Der
binne histoaryske foto's en in útlis fan de
patroanen en motiven.
De útstalling 'De fiskerstrui, fan
wurkklean oant moade’ is te sjen oant en
mei 19 maart 2022.

http://www.vissertrui.eu/


 Caneuon Bugeiliaid a chyfrif defaid: Diwylliant, iaith,
traddodiad ac economi gwledig y dyfodol.

 
Defnyddiwyd dwy ffilm bwysig yn ystod y seminar undydd hwn, a gynhaliwyd ar-lein gan
Amgueddfa a Chanolfan Celfyddydau Taigh Chearsabhagh mewn partneriaeth gyda’r
Cymdogion Celtaidd a Chanolfan Phrifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd ar gyfer
Creadigrwydd yr Ynysoedd, sef –‘The Shepherds of Berneray’ o Ynysoedd Allanol yr Hebrides
ac ‘On Our Land – Protecting Cultural Heritage’ ym Mryniau De Hebron o Balestina – fel
sylfaen ar gyfer myfyrdodau, trafodaethau a phrofiadau a rannwyd gan gymunedau gwledig ar
gyrion Ewrop, yn ogystal ag ystyried natur gyfoes byd y bugail.
Ar draws Ewrop a thu hwnt, mae’r bugail wedi ymgorffori perthynas symbiotig rhwng
ffermwyr mynyddoedd gwledig neu dyddynwyr yr ynysoedd a hwsmonaeth y praidd mewn
amgylchfyd naturiol gwyllt, hardd ac anrhagweladwy. Mae bugeiliaid yn gyfoeth o sgiliau a
gwybodaeth traddodiadol a threftadaeth ddiwylliannol. Trwy weithio wrth eu hunain, yn aml
iawn gydag adnoddau cyfyngedig, maent yn hynod arloesol o safbwynt cael hyd i atebion i
broblemau ymarferol. Maent yn unigolion sy’n meddwl yn greadigol ac yn enwog am eu gallu i
gyfansoddi barddoniaeth neu ganeuon sy’n cyfleu dilysrwydd profiadau a lle. Ac eto, yn debyg
i natur fudol y defaid eu hunain, mae’r straeon hyn gan Fugeiliaid ym mhobman, ac maent yn
ymddangos eto mewn diwylliannau ac ieithoedd gwahanol a thrwy genedlaethau amrywiol.



Trwy archwilio a dathlu treftadaeth ffermio a thyddynnod y gorffennol, nod cyfranogwyr o’r
Alban, y DU a gwledydd eraill oedd magu gwell dealltwriaeth o amodau a sefyllfaoedd cyfredol, yn
ogystal â datblygu ymwybyddiaeth newydd am bwysigrwydd economaidd, gwleidyddol ac
ecolegol defaid, gwlân a chrefftau traddodiadol cysylltiedig o safbwynt defnyddio tir a
pherchnogaeth a bywyd cymunedol cynaliadwy mewn lleoliadau mor amrywiol, sy’n gallu ategu
dulliau ffermio ymylol yn unig.
Roedd y digwyddiad hwn hefyd wedi tynnu ynghyd crefftau a diwydiannau cysylltiedig sy’n
ymwneud â chynhyrchu gwlân, ac i ystyried rôl botensial y bugail o safbwynt llywio dulliau
meddwl arloesol o ran synergedd rhwng rheoli tir, economi creadigol cynaliadwy a diwylliant
byw cymunedau gwledig yn y dyfodol.

Y digwyddiad hwn oedd y cyntaf o bedwar, gyda phob un yn cael ei gynnal mewn diwylliant
gwahanol ac yn canolbwyntio ar faterion sy’n eplesu yno, ac ar yr un pryd, croesawu safbwyntiau
cymunedau ledled Ewrop a thu hwnt. Y bwriad yw cynnal y digwyddiad nesaf yng Nghymru yn
ystod yr Haf eleni, gan ddefnyddio profiadau Euskal Herria a’r Iwerddon.



Wrth lansio prosiect ‘Hansel’
tua diwedd y llynedd,
gofynnwyd y cwestiwn “Pryd
nid yw prosiect celf yn brosiect
celf?” ac roedd yn dipyn o
fenter a dweud y gwir. Cyfle i
gyfnewid rhoddion rhwng
cymunedau nad ydynt yn
gyfarwydd iawn â’i gilydd, neu
oedd yn hollol ddieithr i’w
gilydd hyd yn oed. Menter heb
unrhyw gyllid, hollol ddiniwed
o safbwynt canllawiau,
amserlenni, deilliannau neu
allbynnau - beth fyddai’n
digwydd? Mae’n debyg ei bod
hi’n rhy gynnar ateb hynny eto,
fel y dywedodd Chou En-Lai
wrth ateb cwestiwn ynghylch
effaith y Chwyldro Ffrengig,
ond mae’r arwyddion cynnar
yn hynod gyffrous. Mae’r
syniad yn ymledu fel tân
gwyllt, ac ymddengys ei fod yn
ddull rhyngweithio caethiwus
- mae rhai cymunedau’n anfon
Hansel ar ôl Hansel.
Cyrhaeddodd pecyn o
siwmperi bendigedig a
wnaethpwyd â llaw yng
Nghymru, yn rhodd gan
gydweithfa o Fryslân a
chawsant eu harddangos
mewn caffis ac oriel gelf yno.
Prynwyd pob un ohonynt am
arian go iawn, a thrwy hynny
creu cyllid inni ei ail-
fuddsoddi yn y prosiect. Dyma
ddolen i ffilm fer ar y prosiect:
https://vimeo.com/670387206/a
43f28c978 fydd yn rhoi cipolwg 

Hansel diweddariad

 

ichi o’r cyffro a grëwyd.
Canlyniadau cynnar? - Wel, y
mis nesaf bydd cynrychiolydd
o Gymru’n teithio i gefnogi
arddangosfa o eitemau a
wnaethpwyd o wlân , ac i
wneud mwy o ffrindiau; ac
mae cynrychiolwyr Ffrisaidd
yn dod i Gymru i gymryd rhan
yn yr Eisteddfod Genedlaethol
….. Dechrau da, ynte?
Anfonwyd casgliad o luniau a
gweithiau gan yr artist o
Gymru, Luned Rhys Parri, i 

 ynys Bressay yn yr Alban, fydd
yn cael eu harddangos mewn
canolfan celfyddydau
cymunedol yno. Canlyniadau
cynnar? - mae Aimée Labourne,
cyfarwyddwr y canolfan sydd
hefyd yn artist, yn siarad gyda
Meic am gyfleoedd i gydweithio
eto yn y dyfodol. Gwyliwch allan
am fwy o ddiweddariadau ar
brosiect ‘Hansel’- wrth inni
lunio’r cylchgrawn yma, dylai
rhodd annisgwyl arall gyrraedd
Euskal Herria.



Barddair an Cheoil

 
Ymddengys fod crafangau Covid yn dechrau cilio - ychydig - o’n bywydau, ac yn benodol mewn
perthynas â gweithgareddau diwylliannol. Trwy ddefnyddio arferion a luniwyd yn ofalus, mae
orielau a lleoliadau’n dechrau agor eu drysau eto, ac mae cynulleidfaoedd yn dechrau dychwelyd,
er eu bod yn eithaf pryderus. Hyd yn oed os na chawn unrhyw gyfnodau clo eto, bydd yn anodd i
ddychwelyd i’r lefelau gweithgaredd blaenorol oedd yn bodoli ers talwm.
Felly, newyddion da yw gallu cyhoeddi fod y grŵp barddoniaeth a chanu ‘Barddair an Cheoil’
Gwyddelig-Cymreig yn pacio eu bagiau, ac yn tiwnio’r holl offer i fynd ar daith i Connemara ac
ynysoedd Arran ar ddechrau mis Mai. O Dingle a Donegal, Caernarfon a Chemaes, byddant yn
jamio, ac yn perfformio tair cyngerdd ac yn recordio ar lan y môr i sŵn y tonnau. Celfyddydau
Rhyngwladol Cymru ac Ealainn na Gaeltachta sy’n cefnogi’r daith hon.
Mae Alys Mair, cyfansoddwr a gitarydd ifanc o ardal Bro Ddyfi hefyd yn cefnogi cynrychiolwyr
Cymru, Mae Padraig Jack, sy’n hanu o Ynys Meann, ac un o sylfaenwyr y band ers y cychwyn cyntaf
- gan eistedd trwy nifer anhygoel o Ceilids ac ymarferion dros Zoom yn ogystal â pherfformio yn
ystod y daith lwyddiannus o leoliadau awyr agored yng Nghymru yn ystod Hydref 2021 - yn
chwarae rhan bwysig o ran trefnu’r cyngherddau ar ei ynys gartref (yn nhafarn ei dad hyd yn oed!)
ac yn Ninas Galway. Hefyd mae eu dyled yn fawr i Dara Magee, Cyfarwyddwr Aras Eanna ar Ynys
Oirr, yn ddiau'r canolfan celfyddydau bach mwyaf deinamig ledled Ewrop.



Cydweithio rhwng yr Iwerddon a Chymru - cyfleoedd newydd yn ymddangos

Paned a chacen gyda Denise Hanrahan, Conswl Cyffredinol yr Iwerddon yng Nghymru

Roedd Meic a Denise wedi cwrdd mewn digwyddiad yn Aberystwyth ychydig cyn y cyfnod clo
cyntaf, ac ar ôl yr holl amser yma, daeth cyfle i ddal fyny gyda’i gilydd. Roedd Danny KilBride o Trac
a’r Cymdogion Celtaidd yn bresennol hefyd, ynghyd â Frederick Till o’r Swyddfa’r Conswl. Buom yn
yfed te Gwyddelig Barry ac yn bwyta cacennau, gyda’r sgwrsio’n neidio miloedd o ffensys, ac yn
croesi ac yn trafod nifer o feysydd - disgrifiad Denise ohono oedd “egnïol”. Rhannwyd ystyron
‘meitheal’, diwylliant a chynefin, ac ystyriwyd dylanwadau Gwyddelig cryf yn niwylliant De
ddwyrain Cymru, buom yn cofio’r Teirw Scotch ac yn trafod pa fandiau Cymreig fyddai’n cael
derbyniad da ar Ddiwrnod Sant Padraig yng Nghaerdydd. Roedd Danny’n argymell Rusty Shackle o
Gasnewydd, gyda llaw, tra bod Meic wedi dewis Tacla o Gaernarfon.
Pwysleisiodd Denise taw prif rôl Swyddfa’r Conswl yw dod â’r ddwy genedl a’r ddau ddiwylliant
ynghyd, meithrin cysylltiadau, rhannu cyfleoedd a chreu dealltwriaeth ar draws y bwrdd – mewn
meysydd economaidd a gwleidyddol yn ogystal ag ym maes y celfyddydau. Mae hi wedi dod yn
fwyfwy ymwybodol, ers cael ei phenodi i’r swydd dair blynedd yn ôl, pa mor amrywiol mae Cymru
fel gwlad, ac yn enwedig oherwydd y cyfyngiadau diweddar mewn perthynas â theithio a
chyfarfodydd, mae’r dasg o ddeall a chysylltu â phobl wedi bod yn enfawr.  Pan gyfaddefodd Denise
nad oedd wedi ymweld â Machynlleth ac ardal Bro Ddyfi eto, aeth Danny a Meic ati i drefnu
ymweliad iddi ddod i’r ardal yn ystod yr wythnosau nesaf.



Rhannwyd manylion a chefndir prosiectau cyfredol y Cymdogion Celtaidd gyda Denise a Fred, sef
‘Cân y Bugail’, ‘Hansel’ a ‘Barddair an Cheoil’, a chytunodd y ddau i ymchwilio i’r cysylltiadau posib y
gellir eu cynnig mewn perthynas â chymunedau ffermio defaid a diwydiannau gwlân yn yr Iwerddon,
yn enwedig yn y Gaeltachta. Ein gobaith yw gallu cydweithio hefyd i sicrhau elfen Wyddelig fywiog yn
ein symposia diwylliannol nesaf, fydd yn cael ei gynnal yn Theatr Felin-fach yn yr Hydref. Thema
ddatblygol y symposiwm hwn fydd dathlu a hyrwyddo diwylliannau’r ucheldir. Ar hyn o bryd mae ein
partneriaid, Prifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd, yn gobeithio datblygu prosiect ymchwil mawr a
gyllidir gan Horizons Europe, fydd yn cynnwys y themâu hyn a gweithgareddau economaidd hefyd, a
bydd y Cymdogion Celtaidd yn cyfrannu at hyn. Mae UHI yn chwilio am bartneriaid academaidd
potensial yn yr Iwerddon, ac eto, gallwn gydweithio ar yr agwedd hon.

Mae’r Cymdogion Celtaidd yn awyddus iawn i gyfrannu at Ddegawd Ieithoedd Cynhenid Unesco. Yn
ein barn ni, gyda phymtheg mlynedd o brofiad o ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol ymhlith y
diwylliannau hyn ledled Ewrop, mae gennym ddealltwriaeth ac arbenigedd y gallwn eu rhannu.
Rydym wedi cychwyn trafodaethau eisoes gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor
Prydeinig, oherwydd rydym wedi gweithio gyda grwpiau ar yr Ynys Werdd ers blynyddoedd, a’n barn
oedd y byddai’n fuddiol efallai siarad gyda phobl o lywodraeth Iwerddon hefyd. Fel y nododd Danny,
mae’n bosib taw’r Iwerddon yw’r unig ddiwylliant cynhenid i gael gwladwriaeth hunanreolaethol a
llywodraeth annibynnol, felly ymddengys ei fod mewn sefyllfa ddelfrydol i chwarae rhan arweiniol
wrth i’r ddegawd datblygu. Ond fel yr eglurodd Denise, oherwydd yr union reswm hwnnw, - sut mae
diffinio ieithoedd “cynhenid” gyda’r Wyddelig yn iaith genedlaethol swyddogol, ac - ers Ionawr eleni
- yn iaith lawn yr UE, hwyrach na fydd Iwerddon yn rhan o’r cynllun yn uniongyrchol. Mae’r Cyngor
Prydeinig, er hynny, wedi sefydlu gweithgor i ystyried y fenter ymhellach, a byddwn yn cydweithio i
gysylltu â nhw.
Roedd yr uchelgais i ddefnyddio prosiect ‘Barddair an Cheoil’ hefyd i helpu ysgogi beirdd a
cherddorion eraill, a rhannu syniadau a dulliau gwaith dros y ddau ddiwylliant, yn achos cyffro, ac
awgrymodd Denise y dylid cysylltu â Phil King ac ‘Other Voices’ yn Nulyn. Daeth y drafodaeth i ben
gyda gwahoddiad i’r ddau Gymro fynd i fwynhau dathliadau Diwrnod Sant Padraig yng Nghaerdydd
ymhen ychydig o wythnosau, a’r addewid o strafagansa ddiwylliannol ym Machynlleth yn fuan wedi
hynny. Ar ôl croeso mor gynnes - yn ogystal â the Barry - peth digon anodd fydd efelychu’r croeso
wrth iddyn nhw ymweld â ni yn y canolbarth. Pwy ddywedodd nad oedd yn bosib cymysgu busnes a
phleser? Ar adegau fel hyn, maent yn golygu’r un peth.



Mae ein ffrind a’n partner Brían Ó hEadhra wedi llunio adnodd, fydd o
ddefnydd gobeithio i’n darllenwyr. Mae’n cyfuno gwybodaeth a manylion
cyswllt ar gyfer mwyafrif helaeth o leoliadau, digwyddiadau a sefydliadau
eraill sy’n gweithio trwy’r iaith Gaeleg yn yr Alban. Os ydych yn meddwl
cynllunio taith, taith gyfnewid neu gydweithio diwylliannol o unrhyw fath
sy’n cynnwys ieithoedd lleiafrifol Ewrop, mae pobl y gallwch fynd atynt, a
dyma’r lleoedd lle gallwch ddisgwyl croeso cynnes a chadarnhaol. Diolch o
galon felly i Brían - gobeithio taw hwn fydd y rhifyn cyntaf hwn o gyfeirlyfr
Ewropeaidd, gyda’r rhifyn nesaf sy’n delio gyda gogledd a gorllewin Cymru
yn ‘Effaith 5’.

Goireas Ealain na Gàidhlig 2022
Adnoddau Celfyddydau Gaeleg yr Alban - 2022

 
 

             Niittyvirta/Aho - Taigh Chearsabhagh



Goireas Ealain na Gàidhlig 2022
Scottish Gaelic Arts Resource - 2022

Air a chruinneachadh le Brian Ó hEadhra
Lluniwyd gan Brian Ó hEadhra

 
Aire: Bidh a h-uile buidheann gu h-ìosal a’ toirt taic do chànan, ealain agus cultar na Gàidhlig aig diofar ìrean.

Noder: Mae pob cofnod yn cefnogi’r iaith Gaeleg, y celfyddydau a diwylliant i raddau amrywiol.
 

Ionadan Ealain is Cultarach / Lleoliadau Celfyddydau a Diwylliannol 
An Lanntair

Steòrnabhagh, Leòdhas 
Tha An Lanntair na ionad cruthachaidh ealain agus aon de na h-àiteachan turasachd as motha ann an Innse Gall.

Stornoway, Lewis 
Canolfan Celfyddydau yw An Lanntair ac un o atyniadau twristiaid mwyaf yr Hebrides Allanol.

https://lanntair.com/ 
 

Taigh Chearsabhagh
Loch na Madadh, Uibhist a Tuath

Tha Taigh-tasgaidh agus Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh a’ cur air adhart dualchas, ealainean lèirsinneach agus
Gàidhlig ann an Uibhist a Tuath. 

Lochmaddy, North Uist
Mae Amgueddfa a Chanolfan Celfyddydau Taigh Chearsabhagh yn hyrwyddo treftadaeth, celfyddydau gweledol a’r Aeleg

yng Ngogledd Uist.
https://www.taigh-chearsabhagh.org/ 

 
Taigh Dhonnchaidh

Tàbost, Nis, Eilean Leòdhas
’S e amas Taigh Dhonnchaidh glèidheadh cultar agus ceòl thraidiseanta ionadail na sgìre do ghinealaichean an latha an-

diugh agus a-màireach. 
Habost, Ness, Ynys Lewis

Nod Taigh Dhonnchaidh yw gwarchod diwylliant a cherddoriaeth draddodiadol yr ardal ar gyfer y genhedlaeth
bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.
https://www.taighdhonnchaidh.com/ 

 
Cnoc Soilleir

Dalabrog, Uibhist a Deas
Ionad ùr a' tabhainn foghlaim LCC/UHI agus tachartasan coimhearsnachd Cheòlais timcheall air ionnsachadh na

Gàidhlig, dualchas, cultar, ceòl is dannsa Gàidhealach.
Daliburgh, De Uist

Canolfan newydd sy’n cynnig Coleg Lews Castle / Prifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd addysg a digwyddiadau
cymunedol Ceòlas ym maes Gaeleg, treftadaeth, diwylliant, cerddoriaeth a dawns.

https://cnocsoilleir.org/ 
 

Ionad Chaluim Chille Ìle
Bogha Mòr, Ìle

Ionad Cànain, Cultair is Dualchais na Gàidhlig ann an Earra-Ghàidheal stèidhichte gu seasmhach ann an Ionad Chaluim
Chille Ìle.

Bowmore, Islay
Mae gan Ganolfan Iaith, Diwylliant a Threftadaeth Gaeleg, Argyll leoliad parhaol yn Ionad Chaluim Chille Ìle.

https://islaygaeliccentre.co.uk/ 



Eden Court
Inbhir Nis

Tha Eden Court dealasach mu bhith a’ cur obair Ghàidhlig air na h-àrd-ùrlaran agus air na sgrìnichean aca a tha
math is tarraingeach.

Inverness
Mae Eden Court wedi ymrwymo i arddangos gwaith Gaeleg ar ei lwyfannau a sgriniau hardd a deniadol.

https://eden-court.co.uk/about/gh%C3%A0idhlig 
 

An Lòchran
Glaschu 

Is e buidheann a th'anns An Lòchran a chaidh a chuir air bhonn ann an 1999 gus ealain agus cultar Gàidhlig ann an
Glaschu adhartachadh agus a leasachadh agus gus làthaireachd sheasmhach fhaicinnseach a stèidheachadh do na

h-ealain Ghàidhlig anns a bhaile. 
Glasgow

Sefydliad dielw yw An Lòchran a’i ddiben yw datblygu a hyrwyddo celfyddydau Gaeleg yng Nglasgow, a sefydlu
canolfan diwylliannol ar thema’r Aeleg yn y ddinas.

https://www.anlochran.com/ 
 

Comunn Eachdraidh Nis
Nis, Leòdhas

Bidh Comunnlainn Nis a’ clàradh, a’ gleidheadh agus a’ brosnachadh eachdraidh, cànan agus cultar Leòdhais a
Tuath airson coimhearsnachdan ionadail agus cruinneil agus bidh e ag amas air slàinte is sunnd sòisealta

adhartachadh tro raon de ghnìomhachdan airson gach aois.
Ness, Ynys Lewis

Mae Comunn Eachdraidh Nis yn recordio, yn gwarchod ac yn hyrwyddo hanes, iaith a diwylliant Gogledd  Lewis ar
gyfer cymunedau lleol a rhai byd-eang, a’i nod yw hyrwyddo iechyd cymdeithasol a llesiant trwy ystod o

weithgareddau ar gyfer pobl o bob oed.
https://nesshistorical.co.uk/ 

 
Fèisean agus Tachartasan / Gwyliau a Digwyddiadau 

 
Fèisean nan Gàidheal

Nàiseanta - Am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’
teagasg ealain air feadh Alba.

Cenedlaethol - Y sefydliad sy’n cefnogi datblygu gwyliau i ddysgu Celfyddydau Gaeleg yn y gymuned ledled yr
Alban.

https://www.feisean.org/ 
 

An Comunn Gàidhealach
Nàiseanta

Tha An Comunn Gàidhealach air cliù a dhearbhadh ann an teagasg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànan agus
air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.

Cenedlaethol
Mae trefnwyr National Mòd, An Comunn Gaidhealach yn hyrwyddo’r nodau o gefnogi a datblygu holl agweddau ar

yr iaith Gaeleg, ynghyd â diwylliant, hanes a threftadaeth ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.
https://www.ancomunn.co.uk

 
 



Fèis Rois
Siorrachd Rois

Bidh Fèis Rois a’ toirt chothroman do dhaoine de gach aois pàirt agus tlachd a ghabhail sna h-ealain dhualchasach
agus Gàidhlig a chleachdadh is eòlas a chur air a’ chànan tro phrògram farsaing de thachartasan ann an Ros is

Cromba, air feadh Alba agus ann an dùthchannan eile.
Ross-shire

Mae Fèis Rois yn galluogi pobl o bob oed i gael mynediad at a chymryd rhan mewn a mwynhau celfyddydau
traddodiadol a’r iaith Gaeleg trwy raglen amrywiol o weithgareddau yn Ross a Cromarty, ledled yr Alban, a thu hwnt.

https://feisrois.org/
 

Ceòl is Craic
Glaschu

Tha Ceòl is Craic na ionad sòisealta agus na àrd-ùrlar do chultar co-aimsireil Gàidhlig ann an Glaschu.
Glasgow

Ceòl is Craic yw hwb cymdeithasol a’r llwyfan ar gyfer diwylliant Gaeleg cyfoes yng Nglasgow.
https://ceoliscraic.org/ 

 
Bothan Dhùn Èideann

Dùn Èideann 
Prìomh bhuidheann choimhearsnachd aig cridhe saoghal nan Ealan Gàidhealach ann an Dùn Èideann. 

Caeredin
Nosweithiau Gaeleg cymdeithasol Caeredin, nos Wener gyntaf bob mis.

https://www.facebook.com/BothanDE/
 

Gŵyl Blas 
A’ Ghàidhealtachd

Fèis Bhliadhnail de cheòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal. 
Ucheldiroedd

Gŵyl flynyddol sy’n dathlu cerddoriaeth, caneuon, diwylliant ac iaith yr Ucheldiroedd. 
https://www.blas.scot/ 

 
Cysylltiadau Celtaidd

Glaschu
Bidh an fhèis ciùil folk is eile a tha seo a’ comharrachadh ceanglaichean ri cultaran air feadh na cruinne.

Glasgow
Gŵyl gerdd werin a cherddoriaeth y byd a gynhelir yng Nglasgow sy’n dathlu ei chysylltiadau â diwylliannau ym

mhedwar ban byd.
https://www.celticconnections.com/ 

 
Ceòlas

Uibhist a Deas
Bidh a’ bhuidheann a’ brosnachadh agus a’ fàs ceòl tradaiseanta, cànan, cultar agus dualchas, le bhith a’ co-
obrachadh ri coimhearsnachdan ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta aig a bheil na h-aon h-amasan.

De Uist
Nod Ceòlas yw dathlu, hyrwyddo a meithrin cerddoriaeth draddodiadol, iaith, diwylliant a threftadaeth, trwy

gydweithio gyda chymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sy’n rhannu diddordebau.
https://www.ceolas.co.uk/ 

 



Gŵyl Geltaidd Ynysoedd yr Hebrides/Fèis Cheilteach Innse Gall
Steòrnabhagh, Leòdhas

Fèis ciùil eadar-nàiseanta a choisinn iomadh duais agus a tha stèidhichte ann an Steòrnabhagh, Innse Gall.
Stornoway, Lewis

Gŵyl gerdd ryngwladol arobryn, a leolir yn Stornoway, Ynysoedd yr Hebrides. 
https://www.hebceltfest.com/ 

 
Buidhnean Nàiseanta / Sefydliadau Cenedlaethol

 
Theatre Gu Leòr

Glaschu/Nàisteanta
'S e companaidh tèatar co-aimsireil a th’ ann an Theatre Gu Leòr a tha a’ strì gus dràma leis na luachan-riochdachaidh

as àirde a chruthachadh, anns a’ Ghàidhlig. 
Glasgow/Cenedlaethol

Mae Theatre gu Leòr yn gwmni theatr Albanaidd unigryw, sy’n cynhyrchu sioeau theatr arloesol a chyfoes yn yr iaith
Gaeleg.

https://www.theatreguleor.com/ 
 

Comhairle nan Leabhraichean
Glaschu/Nàiseanta

Am prìomh bhuidheann a tha a’ cur taic ri sgrìobhadairean agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus a tha ag
àrdachadh ìomhaigh agus ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Glasgow/Cenedlaethol
Cyngor Llyfrau Gaeleg yw’r sefydliad arweiniol sy’n gyfrifol am gefnogi awduron a chyhoeddwyr Gaeleg yr Alban, ac am

godi proffil ac estyniad llyfrau Gaeleg yr Alban yn yr Alban ac ar lefel ryngwladol.
https://www.gaelicbooks.org/ 

 
Ealantas

Nàisteanta
Bidh Ealantas a’ brosnachadh co-obrachaidh agus com-pàirteachais eadar luchd-ealain agus buidhnean ealain

Ghàidhlig.
Cenedlaethol

Partneriaeth celfyddydau Gaeleg yr Alban yw Ealantas sy’n annog cydweithio a gweithio mewn partneriaeth ymhlith
artistiaid a sefydliadau celfyddydol Gaeleg.

www.ealantas.scot 
 

Northwords Now
A’ Ghàidhealtachd/Nàiseanta

Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath
Ucheldiroedd/Cenedlaethol

Mae Northwords Now a Tuath ar gael mewn print ac ar-lein i ysbrydoli llenorion a darllenwyr gyda gwaith newydd
mewn tair iaith yr Alban, gan gynnwys tafodieithoedd lleol.

https://www.northwordsnow.co.uk/ 
 

Llyfrgell Barddoniaeth yr Alban
Dùn Èideann/Nàiseanta

Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba na ghoireas nàiseanta sònraichte agus na buidheann tosgaireachd airson
bàrdachd, agus bàrdachd Albannach gu sònraichte.

Caeredin/Cenedlaethol
Mae Llyfrgell Barddoniaeth yr Alban yn adnodd cenedlaethol unigryw, sy’n eirioli ar ran celfyddyd barddoni, a

barddoniaeth yr Alban yn benodol.
https://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/



Celfyddydau Traddodiadol a Diwylliant yr Alban
Dùn Èideann/National

Bidh TRACS a’ toirt còmhla Fòram Ciùil Traidiseanta, Fòram Sgeulachdan na h-Alba agus Fòram Dannsa
Traidiseanta na h-Alba gus dualchas cultarach beairteach na h-Alba a thaisbeanadh, agus gus eòlas is cleachdadh

ealain traidiseanta a leasachadh ann an saoghal co-aimsireil, gan dèanamh nas ruigsinneach d’ uile.
Caeredin/Cenedlaethol

Mae TRACS yn cyfuno’r Fforwm Cerddoriaeth Draddodiadol, Fforwm Straeon yr Alban a Fforwm Dawns
Draddodiadol yr Alban i arddangos treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yr Alban, ac i wella gwybodaeth, arferion,
datblygiad ac eiriolaeth o ran celfyddydau traddodiadol mewn byd cyfoes, sy’n eu gwneud yn fwy hygyrch i bawb.

https://tracscotland.org/ 
 

BBC ALBA
Nàiseanta - Stèisean Telebhisean sa Ghàidhlig

Cenedlaethol – gorsaf deledu’r iaith Gaeleg
https://www.bbc.co.uk/alba

 
BBC Radio nan Gàidheal

Nàiseanta
Stèisean rèidio sa Ghàidhlig

Cenedlaethol
Gorsaf radio’r iaith Gaeleg

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_nan_gaidheal
 

Film G
Nàiseanta

S e farpais filmichean goirid MG ALBA a th' ann am FilmG a tha airson tàlant ùr a leasachadh dhan t-sianal
Ghàidhlig aig BBC ALBA. 

Cenedlaethol
Cystadleuaeth Ffilm Fer Gaeleg MG ALBA yw FilmG – ei nod yw datblygu doniau newydd ar gyfer y sianel Gaeleg

BBC ALBA. 
http://filmg.co.uk/ 

 
Hands Up For Trad

Nàisteanta
Is e prìomh amas Hands Up for Trad a bhith a’ brosnachadh sàr-mhathais agus a’ toirt taic do bhith a’ leasachadh

tàlant ann an ceòl traidiseanta na h-Alba.
Cenedlaethol

Prif nod Hands Up for Trad yw hyrwyddo rhagoriaeth a chefnogaeth wrth ddatblygu doniau ym maes cerddoriaeth
draddodiadol yr Alban. 

http://www.handsupfortrad.scot/ 

Sabhal Mòr Ostaig
Slèite, An t-Eilean Sgitheanach 

Tha Sabhal Mòr Ostaig na Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig.
Sleat, Ynys Skye

Sabhal Mòr Ostaig yw Canolfan Cenedlaethol yr Iaith a Diwylliant Gaeleg.
https://www.smo.uhi.ac.uk/ 

 



Tobar an Dualchais / The Kist o Riches
Nàisteanta

’S e goireas air-loidhne a th’ ann an Tobar an Dualchais/Kist o Riches a tha ag amas air clàraidhean-fuaim de chultar
na h-Alba a thaisbeanadh agus àrdachadh.

Cenedlaethol
Cronfa Adnoddau ar-lein yr Alban yn benodol ar gyfer cyflwyno a hyrwyddo recordiadau clywedol o dreftadaeth

ddiwylliannol yr Alban.
https://www.tobarandualchais.co.uk/ 

 
DASG / Archif Digidol Gaeleg yr Alban

Nàisteanta
Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig, tasgadh air-loidhne Oilthigh Ghlaschu airson sgrìobhainnean didseatach,

goireasan leicseachail agus clàraidhean airson Gàidhlig na h-Alba.
Cenedlaethol

Casgliad ar-lein Prifysgol Glasgow o destunau digidol, adnoddau geirfaol a recordiadau clywedol ar gyfer iaith Gaeleg
yr Alban.

https://dasg.ac.uk/ 
 

Buidheanan Poblach / Cyrff Cyhoeddus
 

Bòrd na Gàidhlig
Nàiseanta

’S e Bòrd na Gàidhlig a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba ris a bheil e an urra cor na Gàidhlig a thoirt air
adhart agus mar phàirt de sin bidh sinn a’ toirt comhairle do Mhinistearan na h-Alba air cùisean Gàidhlig.

Cenedlaethol
Bòrd na Gàidhlig yw’r prif gorff cyhoeddus yn yr Alban sy’n gyfrifol am hyrwyddo datblygiad Gaeleg, gan gynnwys

darparu cyngor i Weinidogion yr Alban ar faterion yn ymwneud â’r Aeleg.
https://www.gaidhlig.scot/ 

 
Creative Scotland / Alba Chruthachail

Nàiseanta
Is e Creative Scotland a’ bhuidheann phoblach a tha a’ toirt taic do na h-ealain, sgrion agus gnìomhachasan

cruthachail air feadh gach ceàrnaidh de dh'Alba às leth gach neach a tha a’ fuireach, ag obair no a’ tadhal an seo.
Cenedlaethol

Creative Scotland yw’r corff cyhoeddus sy’n cefnogi’r celfyddydau, diwydiannau’r sgrin a chreadigol ledled yr Alban
ar ran pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â’r wlad.

https://www.creativescotland.com
 
 



Cerddoriaeth yr awr
Mae Aeron Pughe o Ddarowen yng Nghanolbarth Cymru, sydd yn ffermwr ac adeiladwr, yn
ogystal â chyflwynydd rhaglenni teledu i blant, ac yn creu rhaglenni dogfen, a oedd ar un
adeg roedd yn dynwared Elvis Presley ac yn canu bariton yng nghôr y fro, wedi dychwelyd
at ei gariad cynnar ar gyfer cerddoriaeth roc, ac wedi cynhyrchu ei CD cyntaf. 
Mae’n gwadu’n daer taw cerddoriaeth wlad yw ‘Rhywbeth Tebyg i Hyn’ - “mae’n llawer nes
at Bluegrass,” meddai, “neu hyd yn oed ‘Old-time” - ac mae naws Celtaidd iddo’n bendant.
Agwedd ysgafn sydd ganddo, ac yntau’n chwerthin am ei ben ei hun yn aml, megis yn y gan
gyntaf ‘Creisis Canol Oed’ ac yn hollol ddiymhongar, cymysgedd cyfoethog, anesmwyth a
byrbwyll yw hwn o brofiadau personol a themâu cyffredin.
Trwy gydweithio gyda’r offerynwyr Mike a Katie West, mae Aeron wedi creu cyfoeth
anhygoel yn y gerddoriaeth, gyda’r banjo a’r mandolin, y piano a bas yn goleuo’r llais a’r
geiriau. Chwip o lwyddiant!

 

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


