
 

   
 

 

Datganiad i’r Cyfryngau 

I’w ryddhau ar unwaith 

 

Canolfan Ffilm Cymru yn cefnogi ffilmiau Cymreig  
drwy brosiectau newydd Gwnaethpwyd yng Nghymru  

Mae Canolfan Ffilm Cymru, dan arweiniad Chapter fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, 
wedi cyhoeddi dau brosiect arloesol a fydd yn cefnogi adrodd straeon ar draws Cymru, y DU ac 
yn rhyngwladol. 
 
Gyda chefnogaeth Creative Wales ac wedi’i datblygu mewn ymgynghoriad gyda chyrff sgrin 
Cymreig, caiff rôl newydd gyffrous ei chreu ar gyfer Swyddog Adeiladu Gwnaethpwyd yng 
Nghymru. Gan adeiladu ar waith Canolfan Ffilm Cymru hyd yn hyn, fe fydd deiliad y swydd yn 
edrych ar ffyrdd o gyflwyno ffilmau Cymreig i gynulleidfaoedd cyhoeddus gan sicrhau bod 
straeon, doniau a lleoliadau rhanbarthol ar y blaen. Mae manylion am y swydd ar gael ar wefan 
Canolfan Ffilm Cymru.  
 
Hefyd ar y gweill mae darn o ymchwil i botensial Gwnaethwyd yng Nghymru fel brand sydd yn 
adnabyddus. Gyda chyllid gan Clwstwr, fe fydd y prosiect yn edrych ar botensial diwylliannol ac 
economaidd posibl brand cenedlaethol ar gyfer ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig.  
 
Caiff yr ymchwil ei gyflawni gan arbenigwyr ymchwil cymdeithasol ac economaidd, Wavehill 
mewn partneriaeth gyda Chanolfan Gelfyddydauu ac Arloesi Pontio a Phrifysgol Bangor a fydd 
yn profi canfyddiadau brandio ffilmiau a hunaniaeth Cymreig  

Dywedodd Hana Lewis, rheolwaig strategol Canolfan Ffim Cymru: 
 
“Ein huchelgais ydy i ffilmiau Cymreig gael eu cydnabod ochr yn ochr gyda theitlau annibynnol 
ac ieithoedd tramor o ansawdd ledled y byd. Mae hyn yn rhywbeth rydym wedi bod yn 
ymrwymedig iddo ers sefydlu’r Ganolfan ac rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth i fynd â’r 
gwaith yma i lefel newydd. 

Mae cymaint o greadigrwydd yng Nghymru ac rydym eisiau i’r stori yma gael ei hadrodd. Yn yr 
hinsawdd ecnoamidd presennol ni allwn gymryd yn ganiataol y bydd ffilm, os ydy hi’n ddigon da, 
yn cael ei gweld. Fe fydd y gwaith yma yn blaenoriaethu’r gynulleidfa, yn edrych ar sut i wneud 
y mwyaf o daith ffilm unwaith y mae wedi caele ei gwneud.” 

Dywedodd Gerwyn Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Creative Wales:  
 
“Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu cefnogi gwaith Canolfan Ffilm Cymru a fydd yn gweithio i 
godi proffil ffilmiau Cymreig a hefyd sicrhau bod y straeon rydym yn eu hadrodd drwy ffilmiau yn 
cynrychioli ein rhanbarthau a’n cymunedau.” 

Ychwanegodd Sally Griffith, Cynhyrchydd Clwstwr:  
 
“Rydym yn falch iawn o allu gweithio gyda Chanolfan Ffilm Cymru ar yr ymchwil yma. Fel corff 
sydd yn cefnogi R&D yn y sector sgrin a newyddion, gallwn weld potensial gwirioneddol y 
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https://canolfanffilmcymru.org/cy/vacancy-made-in-wales-officer-12-month-fixed-term-contract-2020/
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gwaith yma i gynhyrchwyr ffilm ac i gynulleidfaoedd sinema yn ogystal ag i’r sector sgrin yn ei 
ystyr  ehangach.”  

Dywedodd Ann Griffiths, Uwch Reolwraig BFI dros Gynulleidfoaedd DU gyfan: 

“Mae'n wych bod Canolfan Ffilm Cymru yn hybu cyfleoedd i gynulleidfaoedd ar draws Cymru i 
weld straeon Cymreig  a doniau Cymreig ar y sgrin fawr ochr yn ochr gyda ffilmiau ar draws y 
byd. Mae FAN yn ymwneud â chynyddu dewis ac adlewyrchu amrywiaeth persbectifau a 
phrofiadau felly mae'r prosiect yma yn estyniad i'w groesawu o'r gwaith sydd yn cael ei wneud 
gan aelodau FAN Cymru a Chapter fel y Ganolfan Arweiniol.” 

Diolch i gyllid y Loteri Cenedlaethol mae Canolfan Ffilm Cymru yn darparu portffolio eang o 
weithgaredd yn flynyddol, gan ddod â rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o sinemau a 
gwyliau ffilmiau ar draws Cymru. 

 

Diwedd  

Copïwch/pastiwch y ddolen i mewn i borwr eich gwe 
https://drive.google.com/open?id=1EBMYKtHQCxorCg7i676kXCdklnBqRqBL  

 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: 

Megan David, Swyddog Marchnata ar 02920 311 057 / megan@filmhubwales.org (rhan amser Mawrth - Iau), 

Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu ar 02920 311 067 / lisa@filmhubwales.org, 
Hana Lewis, Rheolwraig Strategol ar 02920 353 740 hana@filmhubwales.org, 

 

NODIADAU I OLYGYDDION: 

 

CANOLFAN FFILM CYMRU: 

Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd o 

amgylch Cymru. Yn rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, a gyda chefnogaeth cyllid y Loteri 

Cenedlaethol, mae Canolfan Ffilm Cymru yn rheolaidd yn datblygu ffyrdd dyfeisgar i bobl yng 

Nghymru fynd i’r sinema gyda’i leoliadau aelod annibynnol. 

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o wyth ‘canolfan’ DU gyfan, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa 

Ffilm (FAN) BFI ac fe’i cefnogir gyda chyllid y Loteri Cenedlaethol gyda Chapter wedi’i benodi 

yn Gorff Arweiniol Canolfannau Film (FHLO) yng Nghymru. Ein nod ydy cyrraedd 

cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, 

hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi 

cefnogi dros 225 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 422,000 o aelodau cynulleidfa 

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau aelodau, canolfannau celfyddydol, lleoliadau cymunedol, 

cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod Canolfan Ffilm Cymru ydy dathlu a 

chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, gan weithio gyda’n gilydd i ehangu 

a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth lle maen nhw’n byw.  
filmhubwales.org 
@filmhubwales 

mailto:megan@filmhubwales.org
mailto:lisa@filmhubwales.org
mailto:hana@filmhubwales.org


 

   
 

 

Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI  

Gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol. Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI yn 

ganolog i nod BFI o sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilmiau ar gael i bawb. Fe’i sefydlwyd yn 2012 

i adeiladu cynulleidfaoedd ffilm DU ehangach a mwy amrywiol i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol. 

Mae FAN yn gydweithrediad DU gyfan, unigryw sydd yn cynnwys wyth canolfan a reolir gan 

gyrff a lleoliadau ffilm wedi’u lleoli’n strategol ar draws y DU. Mae FAN hefyd yn cefnogi 

datblygiadau talent gyda Swyddogion Gweithredol Talent RHWYDWAITH BFI ym mhob un o’r 

canolfannau yn Lloegr, gyda’r genhadaeth o ddarganfod a chefnogi  awduron, cyfarwyddwyr a 

chynhyrchwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd. 

 

Canolfannau Ffilm FAN BFI ydy:  

• Film Hub Midlands dan arweiniad Broadway, Nottingham mewn partneriaeth gyda  

Flatpack o Brimingham 

• Film Hub North dan gyd arweinyddiaeth Showroom Workstation, Sheffield, HOME 

Manchester a Tyneside Cinema, Newcastle 

• Film Hub South East dan arwieniad y Swyddfa Sinema Annibynnol mewn 

cydweithrediad gyda  Saffron Screen yn Saffron Walden a The Depot yn Lewes 

• Film Hub South West dan arweiniad Watershed ym Mryste 

• Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre  

• Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast  

• Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd 

• Film Hub London dan arweiniad Film London 

 

BFI ydy corff arweiniol y DU ar gyfer ffilm, teledu a’r delwedd symudol. Mae’n elusen 

diwylliannol sydd yn: 

  

• Curadu ac yn cyflwyno’r rhaglen gyhoeddus ryngwladol fwyaf o sinema byd i 

gynulleidfaoedd, mewn sinemau, gwyliau ac ar-lein  

• Yn gofalu am Archif Cenedlaethol BFI – yr archif ffilm a theledu mwyaf arwyddocaol yn y 

byd  

• Yn chwilio am y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilm ac yn eu cefnogi  

• Yn gweithio gyda’r llywodraeth a’r diwydiant i wneud y DU yn lle mwyaf creadigol 

gyffrous a ffyniannus i wneud ffilm  yn rhyngwladol  

 

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter 

Brenhinol Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE. 

 

Am Chapter 

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, 

theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, bariau arobryn, dros 60 o ofod gweithio 

diwylliannol a rhagor. 



 

   
 

Mae gan Chpater enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig 

rhaglen newidiol barhaus o’r perfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o 

amgylch y byd. 

chapter.org 

@Chaptertweets 

Am Clwstwr 
 
Mae Clwstwr yn rhaglen arloesol ar gyfer y sector sgrin yn Ne Cymru, wedi'i gyllido gan y 
Rhaglen Clwstwr Diwydiannau Creadigol sydd yn rhan o Strategaeth Diwydiannol LLywodraeth 
y DU. 
clwstwr.org.uk 
twitter.com/ClwstwrCreu 
  
Am Cymru Greadigol 
 
Mae Cymru Greadigol yn asiantaeth newydd a sefydlwyd o fewn Llywodraeth Cymru. Ein 
cenhadaeth ydy gyrru twf ar draws y diwydiannau creadigol, adeiladu ar lwyddiant presennol a 
datblygu doniau a sgiliau newydd - gan sefydlu Cymru fel y lle gorau i fusnesau creadigol 
ffynnu. 
wales.com/creative-wales 
twitter.com/welshgocreative 
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