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Rhestr Bostio CFfC
Fe fyddwn yn eich ychwanegu ar ein rhestr bostio a rhoi'r newyddion
a'r cyfleoedd diweddaraf i chi sydd yn berthnasol i chi ac i'r sector
arddangos.

Grŵp Facebook a Slack
Gofod i aelodau Canolfan Ffilm Cymru gysylltu gyda'i gilydd, cynnal
sgyrsiau, cyhoeddi digwyddiadau, darparu a gofyn am wybodaeth.
Ymunwch â'r (Facebook) yma & Sianel Slack drwy wahoddiad gan
Ganolfan Ffilm Cymru yn unig

Rhwydwaith
Mae ein gwefan yn cynnig ardal aelodau yn unig sydd yn darparu
mynediad i'r Rhagddangosiadau Ffilm diweddaraf o deitlau Cymreig,
Prydeinig a Rhyngwladol yma.

Aelodau
Fe fyddwn yn rhoi tudalen neilltuol i'ch lleoliad/corff ar ein gwefan
ac fe fyddwch yn ymddangos ar ein Map a Rhestr aelodau yma.

Beth Sydd Ymlaen

Fel aelod, mae gennych fynediad am
ddim i'r canlynol, a llawer mwy:

Cefnogaeth ariannol a chefnogaeth hyrwyddo ar gyfer eich
dangosiadau a'ch digwyddiadau, gan gynnwys hawl i ymgeisio ar gyfer
gronfeydd BFI FAN y DU,
Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig mewn lleoliadua ar draws y
wlad
Cyrsiau hyfforddi, rhwydweithio, digwyddiadau a bwrseriaethau i'ch
helpu gyda chostau, a chyngor un i un rheolaiddd,  
Diweddariadau am raglenni ar y teitlau ffilm Prydeinig (yn cynnwys rhai
Cymreig) a rhyngwladol,
Cefnogaeth i ddatblygu prosiectau sydd yn adeiladu eich cynulleidfa,
Mynediad i ymchwil a data newydd,
Cyngor a chefnogaeth Sinema Cynhwysol ar arferion cydraddoldeb ac
amrywiaeth.

canolfanffilmcymru.org
Llwyth o wybodaeth yn Gymraeg a Saesneg.

A Rhagor...

Mynediad i Hyn...

Fe fyddwn yn awtomatig yn cynnwys eich dangosiadau sydd i ddod lle
rydym yn gallu cysylltu gyda ffrwd swyddfa docynnau berthnasol yma.

Dewch yn Aelod yma.

Rhestr Bostio BFI FAN
Byddwch yn derbyn colofn 'Indie Box Office' wythnosol wedi'i
hysgrifennu gan Charles Gant, yn ogystal â chylchlythyr misol
'Booking Now'. Mae'r cylchlythyrau yma ar gyfer aelodau BFI
FAN yn unig.
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