


Mae’n adlewyrchu’r profiad yr ydym wedi ei gasglu yn ystod
llu o brosiectau,  yr olaf mewn cydweithrediad ag Artworks Cymru.

Rydym yn bendant, os cychwynnwch chi gyda’r hyn y 
mae'r gymuned ei eisiau, ei bod yn bosibl cyd-ddyfeisio

a rhedeg dosbarthiadau, prosiectau a gweithdai sy’n 
cael derbyniad brwd gan y gymuned gan ddal

i fodloni gofynion y cyrff ariannu.

Ein hathroniaeth ni yw dechrau gyda’r hyn y mae aelodau’r
gymuned ei eisiau yn hytrach na chynnwys aelodau o’r gymuned

i weithio ar agenda sydd wedi ei gosod gan lunwyr polisi.

Gelwir hyn yn Gyd-gynllunio a Chyd-greu

Fe wnaethom ni ei ddefnyddio yn ein holl brosiectau

Bwriad y canllaw hwn yw eich helpu chi i’w ddefnyddio

Mae’r canllaw hwn i weithwyr

celfyddydau cymunedol yn cynnig dull

cam-wrth- gam i gyd-gynhyrchu

prosiectau celfyddydau

cymunedol llwyddiannus.



Yn sylfaenol, cymuned yw’r 
weithred o fod gyda’n gilydd.

Mae’n digwydd ymhob man bob dydd mewn rhyw ffordd neu’r llall -

Mae pobl eisiau bod gyda’i gilydd!!

Trwy gynllunio cyrsiau sy’n siarad dros y gymuned
gall artistiaid hybu ymdeimlad o gymuned,
gwytnwch cymunedol a chydymddibyniad.

Mae ein dull o weithredu cyd-gynhyrchu yn cychwyn ar 

sail ychydig o egwyddorion syml am gynnwys cymunedau.

Mae’n hollol hanfodol bod aelodau’r gymuned
yn teimlo bod ganddynt berchnogaeth a’u bod
yn gallu penderfynu drostyn nhw eu hunain.

 
Os byddan nhw’n helpu i cynllunio’r pethau y

mae arnyn nhw eu heisiau, bydd y celfyddydau
yn gweithio drostyn nhw a drosoch chi.

Nid yw hyn yr un fath â sefydliad
yn credu mai fe, a fe yn unig, sy’n

gwybod beth sydd ar y
gymuned hon ei eisiau.

Mae’r pwyslais yn y dull
hwn ar y gair ‘cymuned’ yn

hytrach na’r gair ‘artist’.

R h a i d i  b o b l  g a e l  r h a n we i t h r e d o l  y n y p e n d e r f y n i a d a u

a m y p r o s i e c t a r b o b c a m a c w r t h h e l p u i  r e d e g a 

c hy n hy r c h u ’r  c a n l y n i a d a u y n y p e n d r aw.



Roedd gan Dawns Powys Dance broblem.

Teimlent nad oedd eu dosbarthiadau yn cyrraedd pob rhan o’u tref,
yn arbennig y stadau tai ac roedden nhw’n teimlo eu bod yn cael eu herio
oherwydd eu statws  a’u cylch gorchwyl newydd fel sefydliad cymunedol.

Fel modd o gasglu gwybodaeth am yr hyn yr oedd y bobl yn
yr ardaloedd targed ei eisiau,  fe wnaethon nhw drefnu noson 

cwis yng nghlwb y gweithwyr yn lleol a’i gynnig am ddim.

Yn ystod y noson fe wnaethon nhw rannu
holiaduron a siarad â’r dyrfa o bobl oedd yno.

Trwy’r dull hwn fe wnaethon nhw ddeall y byddai
sesiynau dawns am ddim i deuluoedd yn cael croeso.

Yna trefnodd Dawns Powys Dance dymor
o sesiynau am ddim ar y Sul i’r teulu cyfan,

a fu’n boblogaidd iawn yn y gymuned.

“Mae cymryd y cam hwn wedi newid ein harfer er gwell yn llwyr.
Rydym wedi cael ein cyffroi a’n hysgogi gan y broses gyfan.”

Rhoddodd hyn sicrwydd i’r artistiaid
cymunedol eu bod yn cyrraedd rhagor o’r

dref a’u  bod yn cynyddu’r posibilrwydd y byddai  
mwy o gyswllt rhwng y dref a’r sefydliad.



Yn y cyfamser, mewn tref farchnad yn ne Cymru, roedd gweithwyr

cymunedol yn cael problem o ran rhywbeth yr oedden nhw yn ei alw yn

Ar ôl clyweliadau, fe wnaeth y pwyllgor llywio gyflogi artist cymunedol.
Yna fe wnaethon nhw drefnu sesiynau hel syniadau lle dywedwyd ac y

recordiwyd storïau doniol iawn; llwyddodd yr artist cymunedol a 
gyflogwyd gan y pwyllgor llywio ar ôl clyweliadau, i lunio sioe

gerdd gyfan gan ddefnyddio eu geiriau a’u storïau. 

Arweiniodd hyn at berfformiad yn y theatr leol oedd yn llawn i’r
ymylon ac am unwaith roedd y stad yn ganolbwynt i’r sylw yn y dref.

Yr hyn wnaeth ein dulliau gwrando ei ddatgelu oedd,
nid yn gymaint apathi ond ymdeimlad o allgauedd

yr oedd pobl ar y stad yn ei deimlo, a grëwyd trwy symud
pobl y dosbarth gweithiol o ganol y dref i stad ar gyrion y dref.

Fe wnaethon nhw benderfynu eu bod am ddweud y stori honno,
ac fe wnaethon ni roi’r cyfrwng iddyn nhw wneud hynny.

'apathi a diffyg cymryd rhan yn
agenda gwrth-dlodi’r llywodraeth.'

Efallai nad yw’n ymddangos y byddai 
trefnu sioe gerdd am hanes stad o dai yn

cael effaith uniongyrchol ar nodau cyflogi 
ac addysg a osodwyd gan y llywodraeth.

Yna byddai’r nodau wedi cael eu cyflawni ar eu telerau nhw.

Ond, gallai’r hyder, brwdfrydedd a’r dyhead

am rywbeth arall a grëwyd gan y broses

fod wedi arwain wedyn at ymdrin â chyrsiau

a gofynion eraill gan y gymuned.



Dim ond aelodau'r gymuned all hybu ystyron yn gyffredin - 
a drwy wneud hynny, maent yn creu ymwybyddiaeth 

gymunol yn eu camau gweithredu eu hunain.

nid dim ond yr ystyron-ar- y-cyd ond dilysu a chynorthwyo
cymunedau i fynegi ymwybyddiaeth gymunol, drwy ba bynnag 

ddulliau ac o fewn pa bynnag osodiadau a ddewisant.

Yn y canllaw hwn cyflwynwn nifer o enghreifftiau o'r broses hon.
Mae brwdfrydedd yr artistiaid cymunedol yn ddirnadwy ac yn amlwg.

I hyn fod yn llwyddiannus, mae angen i ni roi'r gorau i unrhyw awgrym
o agenda fel yr esboniwn mae fframwaith yn iawn 'mae gennym swm x o arian'

Mae angen i ni fod yn fodlon hwyluso'r chwiliad am bethau sy'n gyffredin -
a chanfod ffyrdd o fynegi cydberthynas a pherthyn.

D A R G A N F O D C Y F O E T H O G I a D I LY S U

Yn y broses hon, caiff yr holl gyfranogwyr
eu deall fel partneriaid cyfartal.

Yn y ffordd hon o feddwl,
tasg yr artist cymunedol yw:

Yn gryno

I ni, cymuned yw ymwybyddiaeth gymunol -

a gaiff ei greu gan bobl yn cyd-weithredu

i greu a rhannu ystyron ar y cyd.

Y GLU D SY'N EIN
 CLYMU YNGHYD

Os cynyddwn gamau gweithredu ac ystyron ar y cyd, 
byddwn yn cynyddu ymdeimlad o fod ar y cyd, gan felly

gryfhau ymwybyddiaeth gymunol a chydlyniaeth



Caiff y safbwynt yma ei ddarlunio gan y dull gweithredu
a gymerwyd gan Dawns Powys yn eu prosiect Llandrindawns.

Fe wnaethant ddefnyddio dawns i gefnogi cydlyniaeth
y gymuned mewn tair ffordd wahanol.

Buont yn gweithio gyda grŵp o blant ifanc oedd newydd symud
i'r dref ac i'r ysgol, a gafodd eu labelu fel 'anodd' a buont yn creu 'eu 
Llandrindod' drwy annog rhannu straeon bach, symudiadau a synau.

Drwy wneud hynny fe wnaethant greu geirfa o
ystyron gyda'i gilydd a blethodd y plant i'r cymunol 

drwy eu camau creadigol gyda'i gilydd.

Gyda grŵp o blant hŷn, cafodd yr ystyron eu creu 
gan y plant yn defnyddio'r straeon neu'r caneuon yr 

oeddent eisiau i ddawnsio, gan felly greu bod ar y cyd.

Fe wnaethant wahodd pobl leol i bostio eu fersiynau a fideo eu
hunain o'r Llandrindawns, a chreu digwyddiadau dawns i'r teulu gyda 

gweithgareddau ar draws cenedlaethau - gan rannu straeon o atgofion 
dawns, addurno'r ystafell i ddod yn ddisco ac yna ddawnsio ynddi.

Fe wnaeth camau creadigol addurno'r gofod
greu ystyron a bod yn gyffredin.

Fe wnaeth hyn greu'r cymunol a chafodd ei hybu ymhellach
gan yr haenau o gof y gwnaethant eu rhannu a'u creu gyda'i gilydd.

Yn y ffordd hon gallwn ddweud bod camau

cydweithredu gyda'i gilydd yn creu bod ac ystyr ynghyd -

creu byd cyffredin, y cyfan yn cyfrannu’n

wych at hybu 'cydlyniaeth'.



Rhaid i bobl deimlo eu bod yn cael eu clywed!

Mae’n rhaid i chi wrando arnyn nhw gyda meddwl a 
chalon agored - fel hyn, gall y ddeialog gychwyn.

Rhaid i chi feddwl am y ffordd orau i wrando.
Gallech gynnal cyfarfod neu grwpiau ffocws neu gynnal cyfweliadau

neu'n syml gael sgwrs dros baned o de. Mae’r dulliau i gyd yn gweithio cyn
belled â’ch bod yn barod i wrando beth mae’r gymuned yn ei ddweud.

P’run bynnag o’r rhain fyddwch chi’n ei ddewis – a gall fod yn gyfuniad ohonynt
ceisiwch wrando ar y rhai mwyaf tawedog ac nid y rhai mwyaf swnllyd yn unig.

Os recordiwch y sgyrsiau a gwrando arnynt eto wedyn,
gallai hyn roi amser i chi feddwl yn ofalus am yr hyn a ddywedir.

Beth yw'r themâu ac emosiynau cyffredin?
Y gwahaniaethau a fynegir? Y sgwrs ‘ni a nhw’? 

Beth sy’n eu gwneud yn hapus, beth sy’n eu 
gwylltio neu’n peri gofid iddyn nhw?

Yn yr un modd ag Erin, fe wnaethon ni weld bod gwrando a sicrhau ffydd
yn hollol hanfodol ac nid yn wastraff amser ac adnoddau.

Yr hyn wnaeth hi oedd gwrando a’r hyn wnaeth hi ei gael oedd ffydd -
heb y ffydd, ni allai dim fod wedi digwydd. O’i gael, fe ddigwyddodd popeth.

GWRANDWCH!

Efallai bod y rhai 
ohonoch sy’n cofio’r ffilm 

'Erin Brokovich'

Yn y ffilm mae Erin yn llwyddo i fynd ymhellach
gydag aelodau'r gymuned na’r cyfreithwyr ar
gyflogau mawr ac roedd yn rhaid iddi hyd yn 

oed ddweud wrth ei bos Ed am dderbyn 
paned o goffi a chacen gartref, yr oedd 

o’n ei ystyried yn wastraff amser.



Mae ein dull ni yn rhoi’r gymuned o flaen yr artist
Fel eu bod yn gallu gweithio gyda’i gilydd i ddefnyddio’r

celfyddydau i ymdrin â materion cymunedol.

Ar ôl penderfynu beth yw’r ystyron cymunedol,
ewch â’r hyn yr ydych yn ei feddwl eich bod wedi ei 

glywed yn ôl at ychydig o bobl sydd gyda’i gilydd.

Gwyliwch eu hymateb, awgrymwch beth allech chi
ei wneud – rhowch ganiatâd i'w drafod a’i fynegi.

Yna pan gredwch eich bod yn deall eich gilydd,
gallwch ddechrau sefydlu eich grŵp llywio -

Gallwch wedyn gynllunio beth fyddwch chi’n ei
wneud gyda’ch gilydd a llunio cynllun cadarn.

Nawr, wrth gwrs, ni fydd gan bob artist cymunedol 
fynediad at ddigon o adnoddau i gynnal digwyddiad am ddim.

Fodd bynnag, trwy gysylltu eich hun â digwyddiadau sy’n cael eu cynnal
yn eich cymuned a siarad â phobl yn y digwyddiadau yma, yn aml iawn bydd y 

broses o ddeall yr hyn sy’n clymu pobl at ei gilydd yn dechrau.

Byddwch yn ddewr - siaradwch â phobl, holwch nhw am eu cymuned, 
beth maen nhw’n hoff ohono. Rhowch sylw i’r hyn y maen nhw’n
ei gofio a beth maen nhw’n ei deimlo y maen nhw wedi ei golli. 

Codwch y pwyntiau yma gyda phobl eraill a gwylio eu hymateb.

Nawr rydym yn eich
clywed yn dweud:

‘ie, digon teg ond ’does gen i ddim arian i redeg noson gwis neu
logi clybiau gweithwyr i gael hyd i’r math yma o wybodaeth’

Gallem alw hyn yn ar tistiaid Troednoeth,
yn gwasanaethu’r gymuned

Dim ond camau cychwynnol yw’r rhain ond maen nhw’n 
rhoi cyfle i chi ddarganfod beth sy’n clymu’r gymuned gyda’i 

gilydd a beth sydd ganddyn nhw ei eisiau fel cymuned.



ASTUDIAETH ACHOS - PICNIC WRTH Y PWLL

Tref Farchnad, safle prosiect ymchwil diweddar, gyda phoblogaeth o 13,000.

Mae croestoriad cryf o ran incwm a dosbarthiadau yn y dref.
Mae’r dosbarth canol a’r perchenogion tai cymudol yn byw tua’r de, 

tra mae’r stad ddosbarth gweithiol ar fryn gwyntog i’r gogledd o’r dref.

Fel rhan o dreialu’r dull dadansoddi, cynhaliwyd cyfres o gyfweliadau un i un
ar draws y dref am atgofion pobl a’u hymwybyddiaeth gymunedol

 
Eu gwybodaeth am fyd cyffredin y dref.

Eu gwybodaeth syml ble mae pethau - neu ble’r oedden nhw, yn y dref. 
Eu perthynas â’u cymdogion ac yn y blaen.

Fe wnaethom ddarganfod cyfres o ystyron cyffredin wedi eu canoli o gwmpas 
pwll nofio awyr agored, a adeiladwyd ac a agorwyd yn 1938 a’i gau yn 1996.

Roedd y pwll yn bwnc cyson trwy gydol y cyfweliadau.

Yr hyn oedd yn ddifyr iawn i ni oedd natur yr ymatebion: byddai pobl yn dechrau
bywiogi, dechrau cyfnewid profiadau personol, dweud storïau am y pwll ac ymateb
yn weithredol ac ar lafar a hynny yn hapus a llawen ac yn llawn o symud. Roedd yr

ymatebion hyn yn arbennig o amlwg pan fyddai’r pwnc yn cael ei godi mewn grwpiau,
boed yn grwpiau ffurfiol fel grwpiau ffocws neu mewn sgyrsiau cyhoeddus.

PICNICS
TEULUOL

DYDDIAU
HAPUS

LLAWENYDD
NOFIO

DIWRNOD
RHAD ALLAN

Y prif ystyron cyffredin oedd:

a'r gymuned yn dod at ei gilydd oherwydd
eu bod yn cyfarfod cymaint o bobl yno
a chael amser i sgwrsio hefo nhw tra 

byddai eu plant yn chwarae yn ddiogel.

Yn amlwg roedd yr ystyron oedd yn cael
eu cysylltu â’r pwll hwn yn rhai cyffredin.



Ar y pryd, un mlynedd ar bymtheg ar ôl i’r pwll gau, nid oedd mwyach
unrhyw weithredu yno, yn hytrach roedd yn cael ei rannu ymhlith

teuluoedd a ffrindiau fel cwyn am y cyngor ac fel atgof melys.

Ar yr un pryd roeddem am ddarganfod hanes ei gau yn
ogystal ag ymateb y cyngor, ac i siarad gyda nhw am y dicter cymunedol 

am yr hyn oedd wedi digwydd o gwmpas y pwll, a’r teimlad o golli grym o ran 
penderfyniadau’r cyngor yn gyffredinol yr oedd hynny wedi eu bwydo.

Ar sail y cyfweliadau yma, cynigiodd grŵp llywio’r prosiect,

oedd yn cynnwys pobl leol ac ymchwilwyr, gynnal

gŵyl am ddiwrnod ar safle’r pwll fel modd o’i gofio

ac i gynnal ymchwil celfyddydol.

Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd, penderfynodd y grŵp llywio
awgrymu ‘Picnic wrth y Pwll’ ar gyfer y mis Mehefin canlynol.

Fel y deuai’r digwyddiad yn nes, tyfodd y brwdfrydedd ymhlith y gymuned
gyfan o’r cyngor i fusnesau bach. Rhoddodd pobl amser a deunydd. 

Roedd hyd yn oed y frigâd dân am gymryd rhan hyd yn oed. 

Y grŵp llywio ei hun wnaeth y gwaith i gyd bron. Roedd eu
brwdfrydedd  yn llenwi’r digwyddiad, a fu’n llwyddiant ysgubol. 

Yna dechreuodd y grŵp llywio ei gynllunio fel digwyddiad blynyddol.

O safbwynt yr artistiaid cymunedol deilliodd
hyn i gyd o ddealltwriaeth o’r hyn yw ystyron

cymunedol a sut i’w defnyddio fel sail ar gyfer 
cyd-gynllunio’r prosiect. 

Yn eu tro daeth yr ystyron cymunedol yma i’r 
amlwg yn ystod ein rhyngweithio â’r gymuned 
ac o ganlyniad i’r ffaith ein bod wedi gwrthod

gorfodi ein syniadau ar y gymuned.



Felly, rydych wedi dod o hyd i’r hyn yr ydych yn meddwl
wnaiff weithio, mae pobl yn frwdfrydig ac mae’r cyllid ar gael.

Beth nesaf?

Mae'n helpu i gael rhywbeth cadarnhaol a rhwydd i'w
ddangos o'r dechrau, ac yn ffordd wych i helpu cael

ffocws i'r prosiect yn ei gamau cynnar.

Cyd-gynhyrchu

Mae hefyd yn hawdd i bobl gyfrannu, sydd yn 
ei dro yn cryfhau ymdeimlad o berchenogaeth.

Mae defnyddio cyfryngau

cymdeithasol, fel Facebook a sefydlu

gwefan yn ffordd wych o  gychwyn

prosiect, ennyn brwdfrydedd

Lluniwch gynllun sy’n

gadael i bawb ddechrau

arni ar unwaith.

Os ydych wedi casglu grŵp brwdfrydig,

peidiwch â gadael i’r brwdfrydedd ddiflannu.

Penderfynwch ar gynigion am lwybr

y gall pawb ei weithredu ar unwaith.

Nid yw cyd-gynhyrchu yn golygu nad ydych yn

 cael cyfrannu neu roi awgrymiadau eich hun fyth –

mae’n ymwneud mwy am rannu penderfyniadau,

fel bod pawb yn teimlo perchnogaeth.



Byddwch yn drefnus, sicrhau bod pobl yn gwybod beth maen nhw’n ei wneud,
ystyriwch awgrymiadau na fyddwch chi wedi meddwl amdanyn nhw.

Rydym wedi treulio llawer o amser yn trafod sut i
sefydlu a chynnal cefnogaeth gyda grŵp llywio.

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl pam ein bod
wedi esgeuluso materion fel cyhoeddusrwydd.

Os yw’r grŵp llywio yn ymddiried ynoch chi, felly
hefyd y bobl y byddan nhw yn dod o hyd iddynt.

Maen nhw’n adnabod yr ardal
a’r bobl, efallai nad ydych chi.

Maen nhw’n gallu eich helpu 
i beidio â gwastraffu arian.

Maen nhw’n cynnig syniadau a stwff nad
 ydych chi wedi meddwl amdanyn nhw.

Dyma’r ffordd gyflymaf
i gyrraedd pobl.

Maen nhw’n gwybod am y cyfleusterau 
a’r posibiliadau na fyddwch chi efallai.

Mae llu o resymau am hyn:

Cofiwch godi’r pynciau ac yna bydd yr
awgrymiadau yn llifo yn gryf a chyflym.

Ar ôl i chi benderfynu beth sydd ar bobl ei eisiau, gofyn
iddyn nhw beth yw’r ffordd orau i gyflawni hyn gyda’n gilydd.

Rhoi ffydd yn y grŵp llywio a gadael i chi i gyd wneud 
penderfyniadau ar y cyd a luniwyd trwy gonsensws.

I ni'r un peth pwysicaf y gallwch ei wneud i
sicrhau eich bod yn cael prosiect da yw:

Y gwir yw, os oes gennych berthynas dda â phobl eraill,
bydd atebion i’r materion yma, i unrhyw faterion a 

dweud y gwir, yn digwydd o ganlyniad i’r drafodaeth.



“Dewch i’ch lle, dewch i’ch lle; yr holl gantorion, dewch yma, dewch!”

STORIAU O'R MAES:  'Ar y Stad'

Roedd y ddrama yn llwyddiant mawr ond fel y gallwch weld o’r 
nodiadau nid oedd yn ymddangos felly ddeuddydd cyn y perfformiad.

Mae’r gampfa yn foel. Mae’r rhieni wedi casglu mewn grwpiau bach. Mae plant 
yn rhedeg ym mhobman, yn sgrechian a llithro ar hyd y llawr yn nhraed eu sanau.

Mae un o’r gwirfoddolwyr yn fy nghyflwyno ac mae pawb yn gorfod gweiddi.

Rwy'n syllu o gwmpas y gampfa; yn un gornel mae tri o fechgyn yn gwthio ei gilydd,
yn gweiddi cyn uched ag y gallant; mae merched yn ymarfer canu;

mae dau ddyn ifanc hir-wallt yn chwarae gitarau trydan trwy amp hynafol.

Ar y piano yn y gornel rhwng y cadeiriau mewn pentyrrau mae 
cyfarwyddwr y ddrama yn chwarae alaw tra bod rhywun yn canu ei linellau
ac mae plant ifanc yn rhuthro i mewn ac allan a rhieni mewn grwpiau bach

yn sgwrsio ac yn syllu yn syn ar y cwbl.

O ganol un grŵp o fenywod , mae K, y cyfarwyddwr yn sgrechian::

Mae’r gwirfoddolwyr yn rhuthro i gasglu’r plant i ganol y neuadd
lle maen nhw’n sefyll mewn llinell flêr gan wthio a symud ei gilydd o’r ffordd.

"Dave - oes genno ni CRB’s?" “Dewch i’ch lle, dewch yma
Joe rwyt ti fod y tu blaen”

Mae sŵn canu tameidiog yn llenwi’r gampfa, yn codi a disgyn. Mae’r dyn 
ifanc hir-wallt yn croesi’r llawr, yn strymio ychydig o gordiau dros yr amp.

Daw K draw ar ôl iddyn nhw ymarfer am ddeg munud i ddweud wrthych lle mae 
pethau arni, sut mae’n mynd, gan weiddi cyfarwyddiadau bob hyn a hyn.

“Mae Bobby wedi tynnu allan”

Mae’r plentyn yn torri ei galon. Roedd ganddo ran fawr.
Ymlaen ac ymlaen mae’n mynd. 

Mae’r ddrama mewn deuddydd.

Cynhadledd ar unwaith. Mae
ei fam wedi dweud bod rhaid
iddo wneud gwaith cartref.



Y cynnyrch terfynol yn ei holl ffurfiau oedd cynhyrchu

 syniad ac ar ffurf a awgrymwyd gan y grŵp llywio.

Roedd yn llwyddiant ysgubol ac roedd llawer o’r rhai ddaeth i brif theatr y dref
y noson honno wedi byw yn y dref am 30 mlynedd heb fod yno erioed.

Roeddent wrth eu bodd ac roedd dagrau yn y gynulleidfa.

Roedd y bobl eraill y gwnaethon nhw eu cyfweld yn cynnwys grwpiau
‘agit prop’ amrywiol, ond roedd rhesymau logistaidd yn eu herbyn, a 
beth bynnag nid oedd y grŵp llywio yn hoffi eu hagenda - a dweud 

y gwir roedd y grŵp llywio yn benderfynol o wrthwynebu 
unrhyw agenda oedd yn dod i mewn, fel petai, o’r tu allan.

Roedd K ar amser bob tro, yn drefnus iawn ac fe dreuliodd 
lawer o amser yn casglu storïau ac yn eu troi yn sgript.

Trwy gydol y broses roedd yn trafod storïau a ffurfiau yn hamddenol gyda 
phobl o’r grŵp, ac fe gadwodd ei ffocws beth bynnag oedd y trychinebau a 

ddeuai i’w ran - fel y bachgen yn gorfod tynnu yn ôl ddeuddydd cyn y digwyddiad.

Fe ysgrifennodd ganeuon ac ymarfer gyda’r cantorion a’r bobl ifanc. Fe gyflogodd 
actorion eraill a chasglu gwirfoddolwyr o’r grwpiau drama lleol amrywiol -

yn arbennig pobl yr oedd wedi gweithio gyda nhw o’r blaen.

Fe wnaeth y grŵp llywio gyflogi K ar ôl cyfweliad.

Roedd y rhan a chwaraeodd K yn hyn yn hollol anhepgor

Roedd yn gyd-gynhyrchiad 
gwirioneddol, oherwydd bod K, bob amser,

at wasanaeth y gymuned a’r hyn yr oedden 
nhw am ei wneud ac angen ei fynegi.



Bydd cyd-gynhyrchu yn gweithio neu beidio ar sail y brwdfrydedd
  y gallwch ei greu, pa mor gryf fydd yr awyrgylch o ymddiriedaeth, 

rhannu a’r cyd-gynhyrchu agored y byddwch yn ei greu.

Byddwch yn trefnu ac mae’n debyg y byddwch yn medru
cyflawni’r rhan fwyaf o’r tasgau corfforol sy’n rhan o drefnu 

a bydd pobl yn eich helpu fel y byddan nhw’n gallu.

Fe wnaethom ddau brosiect olynol mewn un lle.
Felly fe wnaethom dreulio llawer o amser yn trefnu

digwyddiadau ac yn gweithio gyda phobl o’r gymuned. 

Yn y cyfnod hwn o ddwy flynedd a hanner roedd y grŵp
llywio yn gyson o ran ei help gyda digwyddiadau, er bod yr

aelodaeth wedi newid yn ystod yr amser hwnnw. 

Fe wnaeth rhai pobl stopio dod am amrywiol resymau,
fe newidiodd natur yr hyn yr oeddem yn ei wneud ac 

yn ei drefnu fel y gwnaeth lleoliad y cyfarfodydd.
 

Roedd cyfnodau hefyd pan nad oeddem yn 
gwneud llawer ac yr oedd presenoldeb yn wan.

 Mae bod yno ar y ddaear, gwneud
y gwaith a defnyddio’r cysylltiadau

y bydd eich grŵp llywio yn
eu rhoi i chi, yn allweddol.

Gall fod o gymorth i chi holi yn ofalus
pam eu bod yn gadael at y dyfodol.

Os bydd pobl wirioneddol eisiau
gadael, gadewch iddyn nhw fynd.

Mae’n allweddol, mewn cyfnodau fel hyn, neu pan
fydd pobl yn gadael, i ymddiried yn eich greddf.

Mae’r hyn yr ydych yn ei wneud yn fwy allweddol iddyn
nhw nag i chi ac mae’n rhaid i ni gyd gynnal y gamp o gadw

cydbwysedd rhwng y gofynion amrywiol mewn bywyd.



Mae’r canllaw hwn wedi disgrifio’r camau wrth ddefnyddio ein 
dull cyd-gynhyrchu fel gweithiwr cymunedol yn y celfyddydau.

Yr hyn yr ydym wedi bod yn ei ddisgrifio yma 
yw’r broses i greu ystyr cymunedol trwy weithredu

gyda’ch gilydd gyda’r aelodau o’r gymuned.

Credwn fod cyd-gynllunio a chyd-greu yn
ffordd gadarnhaol o greu ystyr cyffredin.

David Studder t a Valerie Walkerdine (2016)

Rethinking Community Research,

Llundain, Palgrave

Daliwch ati i lunio cysylltiadau gyda grwpiau
eraill a’u gwahodd i ddod i gyfarfodydd.

Mae ystyr y digwyddiad wedyn yn perthyn
i bawb sydd wedi cyfrannu at ei greu.

Mae’r llyfr yn trafod hyn yn llawer manylach nag y gallwn
ei wneud ymaa gall fod yn ddefnyddiol i’w ddarllen o ran yr

iaith a’r cyfiawnhad sy’n ofynnol mewn ceisiadau.

Yn ein llyfr yn ddiweddar, rydym yn galw hyn yn

a cYSTYR
CYFFREDIN

YMWYBYDDIAETH
GYMUNEDOL

Y peth pwysicaf yw dal
ati yn bwyllog, ond dyfal.

Mae'r broses fel pelen eira, lle mae pobl yn dod
phobl eraill, fel bod yr holl beth yn tyfu ac yn newid
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