
Cefnogi gwaith arddangoswyr, cynnig
ysbrydoliaeth, cefnogaeth a 
chynhwysiant, dod â ffilmiau Prydeinig a
rhyngwladol i gynulleidfaodd ar draws 
Cymru a’r DU.

Delwedd: Gwobr Iris
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  CYFLWYNIAD

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn rhan o rwydwaith DU gyfan a gyllidir
gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm
(FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm
(FHLO) yn 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 195 o
brosiectau sinema a chyrraedd dros 388,000 o aelodau cynulleidfa. 

  
 
Mae cynhwysiant wrth galon popeth a wnawn, hyrwyddo amrywiaeth ein
cynulleidfaoedd a’n rhwydwaith arddangos eclectig.Rydym yn cydnabod
arwyddocad ffilm i gymunedau gwledig ynysig a’n cynulleidfaoedd ifanc
yng Nghymru.
 
Rydym yn dathlu grym ffilm i greu partneriaethau cadarnhaol, sgiliau
newid bywyd a gwerth sylfaenol ffilm fel treftadaeth a ffurf gelf, hyrwyddo
Cymru fel conglfaen ar gyfer diwylliant ffilm.

Delwedd: Gŵyl Animeiddio Caerdydd
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Cyfanswm

 Wyliau Ffilm

41

35
o ddigwyddiadau 

 Cymreig

5
o ddigwyddiadau 

 DU wedi’u 
 cyflwyno 

 yng Nghymru

1
digwyddiad 

 rhyngwladol 
 wedi’i 

 gyflwyno yng 

1
Gŵyl o 

 arwyddocad 
 cenedlaethol 

thema pendant 
o antur i sinema 

 Affricanaidd

16

gwyliau wedi’u
datblygu bob
blwyddyn rhwng
1980-2016

1.86 250 -
3300

Rhwng

o dderbyniadau

Sylw ar draws Cymru
gyda chanolbwyntio

yn ne ddwyrain 

GWYLIAU FFILM CYMREIG 2019



03

EIN HAMCANION AR GYFER
GWYLIAU 2018-22 

Mapio A 
 Chefnogaeth Aelodau

Y NOD
 Parhau i gasglu darlun a

gweithgaredd diweddaraf
a chreu rhwydweithiau
gwyliau ffilm allweddol
sydd yn rhannu arfer da,
adeiladu seilwaith a
lleihau arwahanrwydd.

Y DULL
Gyda chyllid cyfyngedig,
datblygu mentrau allweddol
sydd yn dwyn ynghyd casgliad
o gelfyddydau cymysg
cymunedol a chymunedau
creadigol. Dysgu oddi wrth
wyliau allweddol sydd yn
cynnig darpariaeth ffilmiau
arbenigol, fel ar gyfer
cynulleidfoaedd ifanc,
galluogi pob gŵyl i
rwydweithio a chynnig
darpariaeth wedi’i dargedu.

  

Ein nod ydy datblygu
canlyniadau ein
Hymchwil Gwyliau
Ieuenctid, sydd yn
mapio dros 90 o
wyliau ar draws
Ewrop. Fe fyddwn yn
canolbwyntio ar
raglennu ffilmiau
Prydeinig annibynnol a
rhyngwladol o
ansawdd i hybu
datblygiad cynulleidfa
ochr yn ochr â ffilmiau
byr a wneir gan bobl
ifanc .

  
I leihau arwahanrwydd
ymhellach fe fyddwn
yn sicrhau bod gwyliau
yn ymwybodol o’r
gefnogaeth sydd ar. 

Sgiliau
Y NOD

 Sicrhau bod gwyliau
Cymreig yn cael eu
cynrychioli yn
genedlaethol, gyda
chefnogaeth ar gyfer
cyflwyno hir dymor.

Y DULL
 Mae 80% o’r gwyliau

sydd wedi’u mapio yn
cael eu hystyried yn
lleol, yn cyrraedd llai
na 3500 o bobl bob
blwyddyn. Ar draws
sampl o 12, cyfrifwyd
bod cyfartaledd
derbyniadau yn1500. 

Rydym yn gwybod bod gwyliau
yn y DU, Ewrop ac ychydig
dethol yng Nghymru, yn elwa
oddi wrth ddatblygu, cyllid a
hyfforddiant cenedlaethol.  

 Ein nod ydy cau’r bwlch trwy
gefnogeth sgiliau haenedig
gyda’r bwriad o ddatblygu
cynulleidfaoedd yn yr hir
dymor, gan alluogi mwy o
gynrychiolaeth o wyliau
Cymreig yn genedlaethol. 

 Fe fyddwn yn anelu at hybu
cysylltedd rhwng gwyliau lleol
a chenedlaethol a phartneriaid
strategol (gweler tudalen 3),
annog cefnogaeth cymheiriaid
i gymheiriaid o amgylch
meysydd fel datblygu
rhwydweithiau, nawdd.

Datblygu 
 Cynulleidfa

Y NOD
 Cefnogi gwyliau allweddol

sydd yn cwrdd â
blaenoriaethau FHW o
amgylch arloesi, gyda
lledaeniad daearyddol da
a sicrhau darpariaeth
cynaliadwy a
chynulleidfaoedd eildro i
sinema Prydeinig,
rhyngwladol ac
annibynnol, y tu hwnt i’n
buddsoddiad cychwynnol. 

Y DULL
 Ein nod ydy creu mwy o

ymgysylltiad gwyliau o
fewn gwaith ehangach
FHW, yn cynnwys ffilmiau
mawr, prosiectau DU a
raglennir gan FAN a
thymhorau wedi’u lleoli
yng Nghymru, trwy
hyrwyddo cyfleoedd yn
uniongyrchol.

Gweler ein
blaenoriaethau isod a sut
i gyflwyno cynnig ar gyfer
cefnogaeth yma.

http://canolfanffilmcymru.org/youth-festivals-research
http://filmhubwales.org/support/training-skills-2018
http://canolfanffilmcymru.org/support/audience-development
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SUT Y GALL GAEL
CEFNOGAETH

GALWADAU AGORED
 Ochr yn ochr gydag aelodau, gwahoddir gwyliau i wneud cais i FHW fel rhan o broses

galwad agored ddwywaith y flwyddyn, lle y gofynnir iddyn nhw ddiwallu un neu ragor
o’n blaenoriaethau a amlinellir isod. Ni fydd gwyliau yn gymwys am gefnogaeth
ariannol tuag at gostau craidd yn unig.

PROSIECTAU STRATEGOL
 Fe fyddwn yn datblygu gweithgareddau strategol i ddelio gydag angen neu fylchau yn

y sector arddangos, mynd at arddangoswyr sengl neu grwpiau o arddangoswyr, yn
cynnwys gwyliau, i ddarparu canlyniadau ar y cyd.

SGILIAU 
 Fe fyddwn yn cynnig cyfleoedd i wyliau ddysgu oddi wrth dwf cyson Gwobr Iris a

modelau enghreifftiol eraill trwy ddatblygu cynigion hyfforddi rhyngweithiol penodol
sydd yn galluogi aelodau i gymryd rhan, waeth beth fo’u profiad. Fe fyddwn yn parhau i
gynnig bwrseriaethau hygyrch a fydd yn gweithredu yn unol â’n canllawiau hyfforddi. 

WIDER PARTNERSHIPS PARTNERIAETHAU ENHANGACH
 Gellid archwilio gwyliau cenedlaethol sefydledig mewn partneriaeth gyda Uned

Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o weithgaredd ffilm
Prydeinig a rhyngwladol oddi mewn i blatfform gwyliau poblogaidd traws gelfyddydau,
gyda’r potensial o roi hwb i fuddsoddiad diwylliannol a denu twristiaeth. Lle mae’n
bosibl, fe fyddwn yn cefnogi seilwaith cynaliadwy trwy gysylltu gwyliau gyda
lleoliadau.

FUNDRAISING CODI ARIAN 
 Fe fyddwn yn gweithio gyda detholiad o aelodau i chwilio ac i ddod â chyllid i wyliau lle

mae’n bosibl, er enghraifft ymddiriedolaethau a sefydliadau sydd yn canolbwyntio ar
ymgysylltiad cynulleidfaoedd ifanc.

Ewch i’n tudalennau Cefnogaeth yma ar
gyfer Canllawiau a Ffurflenni Cyflwyno

http://canolfanffilmcymru.org/support/bursaries
http://canolfanffilmcymru.org/cefnogaeth
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GYDA PHWY Y BYDDWN YN GWEITHIO?

BFI - cyfathrebu rheolaidd i adolygu pa wyliau
sydd yn derbyn cyllid cenedlaethol gan yr
BFI Audience Fund, a sut i flaenoriaethu
effaith ar draws gwyliau rhanbarthol.  

BAFTA Cymru - cyfathrebu rheolaidd wrth i
BAFTA ddatblygu portffolio o ddigwyddiadau
gwyliau wedi’u cefnogi, gan sicrhau ein bod
yn gweithio i ddod â thalent i bob rhan o
Gymru ac yn traws hyrwyddo digwyddiadau.
Fe fyddwn hefyd yn edrych ar gynigion
hyfforddi ar y cyd lle mae’n berthnasol.

Gwobr Iris -Trafodaeth am fentrau hyfforddi
posibl, datblygu sector a safonau amrywiaeth.

Ewrop Creadigol - partneriaethau a
buddsoddiad Ewropeaidd.

Swyddfa Sinema Annibynnol a’r arweiniad
Aelodau a Chefnogaeth Traws FAN - i
ddarparu cynigion hyfforddi cenedlaethol.

  

Y Cyngor Prydeinig - datblygu’r bas
data gwyliau a digwyddiadau partneriaeth
posibl.  - cyfleoedd gwirfoddoli i gynulleidfaoedd

ifanc lle mae’n ymarferol. 

WCVA, VAW a Phrifysgol De Cymru

Y rhwydwaith o 41 o wyliau i ddeall
yr anghenion a’r blaenoriaethau sy’n
datblygu. 

Ffilm Cymru Wales - cyfathrebu rheolaidd
i adolygu pa wyliau sydd yn derbyn
cefnogaeth rhanbarthol drwy’r Audience
Access Fund. 

Dosbarthwyr a gwneuthurwyr ffilm -
datblygu cyfleoedd ar gyfer talent, yn
enwedig mewn perthynas â fflmiau
Cymreig.

http://www.bfi.org.uk/supporting-uk-film/distribution-exhibition-funding/bfi-audience-fund
http://www.bafta.org/wales
https://www.irisprize.org/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://www.independentcinemaoffice.org.uk/
https://www.britishcouncil.org/
https://www.wcva.org.uk/
https://www.voluntaryarts.org/
https://www.southwales.ac.uk/
http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/see-welsh-film/funding
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EIN 
 BLAENORIAETHAU 

Delwedd: Barry Memo, Mis Alzheimer y
Byd, Dangosiad Cyfeillgar i Dementia.

Credyd: Jon Pountney
 

Rhaid i’r holl brosiectau fod yn agored ac yn hygyrch.
Er mwyn cyrraedd y gynulleidfa ehangaf posibl trwy

ein prosiectau a gefnogir, rydym weid ymrwymo i
Safonau amrywiaeth BFI. Gellir rhannu’r safonau yn

fras i’r pedwar maes canlynol:

Ar y sgrin (darlunio naratif, cast a lleoedd
amrywiol). 
 
Criw amrywiol (pwy sydd yn rhan o wneud y
ffilmiau a ddangosir?) 
 
Mynediad neu hyfforddiant diwydiant (Cynnig
cyfleoedd hygyrch ar gyfer profiad gwaith neu
ddatblygiad proffesiynol?) 
 
Darparu ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol: 
(darparu mynediad i’r anabl, prosiectau arbenigol
i gynulleidfaoedd targed, darparu ar gyfer
rhanbarthau penodol yn y DU etc).

http://www.bfi.org.uk/about-bfi/policy-strategy/diversity/diversity-standards


Cynhwysiant
Rhaglenni ystyrlon trwy gydol y
flwyddyn o ddangosiadau 
hygyrch sydd yn cynyddu amrediad
ac amrywiaeth y cynulleidfaoedd
sydd yn ymgysylltu gyda ffilm:

Prosiectau wedi’u dylunio i
gefnogi grwpiau blaenoriaeth
gyda nodweddion
gwarchodedig  (e.e. LGBTQIA+,
BAME, grwpiau pobl oedrannus,
anghenion aml
synhwyraidd,cymdeithasol
economaidd isel, gwledig ac
wedi’u tanwasanaethu, grwpiau
ynysig, ieithoedd lleiafrifol). 
Rhaglenni ffilm sydd yn
cynrychioli diwylliannau a 
hunaniaethau amrywiol ar ac
oddi ar y sgrin.
Gwaith allgyrraedd ar lawr
gwlad sydd yn dod â
chynulleidfaoedd i’r gofod ffilm.
Mentrau rhwydweithio sydd yn
galluogi lleoliadau i gydweithio i
gyrraedd cynulleidfaoedd a
rhannu arfer gorau. 

Caiff yr holl prosiectau eu
hasesu hefyd yn erbyn y
gallu a’r potensial i gwrdd
ag un neu ragor o amcanion
craidd FHW:

Delwedd: WNO, The Wizard Of Oz gyda
cherddorfa, Rhaglenwyr Ifanc Wicked Wales

Gwella mynediad gydol y flwyddyn i
ffilm, gyda gwerth ychwanegol:

Cynulleidfaoedd
ifanc 16-30

Dylai prosiectau gynnig
dewisiadau ffilm Prydeinig
annibynnol a rhyngwladol ar bris
fforddiadwy.
Cynlluniau sydd yn cynnig
anogaethau neu ddatrysiadau
teithio i gynulleidfaoedd neu
deuluoedd ifanc ynysig.
Cyfleoedd i gasglu adborth ac
adeiladu sgiliau i gynulleidfaoedd
ifanc sydd yn gallu siapio
rhaglenni yn y dyfodol.
Prosiectau partneriaeth gydag Into
Film ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed
sydd yn creu cysylltiadau cryf
rhwng cynulleidfaoedd ifanc a’u
lleoliadau lleol.
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Ymgysylltu
gyda chynulleidfoaedd
Prosiectau sydd  yn denu ac yn
cadw cynulleidfaoedd ar gyfer
sinema Prydeinig annibynnol a
rhyngwladol, yn  cynnig profiad
diwylliannol cynhwysfawr.

Prosiectau sydd mynd i’r afael â
diffyg marchnata a gallu
Cysylltiadau Cyhoeddus, neu sgiliau
mewnol, profi technegau arloesoli
roi hwb i gynulleidfaoedd.
Y defnydd o dechnolegau digidol i
hyrwyddp ymgysylltiad cyfoes gyda
ffilm, fel Cinegi, Holi ac Ateb byw
neu vox pops.
Rhaglenni hir dymor sydd yn
datblygu gwaith allgyrraedd ymysg y
cymunedau mwyaf cuddiedig, yn
hytrach na digwyddiadau untro. 
Ymchwil cynulleidfa cryf,
ymgysylltiol sydd yn ein galluogi i
ddeall ein cynulleidfaoedd.

Delwedd: Hyfforddiant Llysgenhadon Technegol
Canolfan Ffilm Cymru ac ICO. Gyda Gentle/Radical

Cefnogi gwyliau neu rwydweithiau
arloesol sydd yn diwallu un neu ragor
o flaenoriaethau FHW, annog
modelau darparu cynaliadwy a
chynulleidfaoedd eildro i sinema
Prydeinig annibynnol a rhyngwladol.
Gellir gofyn am gyllid hefyd gan Ffilm
Cymru Wales neu i wyliau o 

arwyddocad cenedlaethol, BFI
Audience Fund. 

(gweler ein Strategaeth Gwyliau) 

Hybu gweithlu medrus ac amrywiol ar draws
aelodaeth Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm.

Sgiliau*

Dathlu ein hunaniaeth, iaith a diwylliant
cenedlaethol  trwy ffilm. 

Treftadaeth

Hwyluso mwy o fynediad i dreftadaeth
sgrin, gan ganollbwyntio ar gasgliadau
cenedlaethol a rhanbarthol, cynyddu
gwerthfawrogiad o dreftadaeth ffilm ar
draws pob oedran.   
Dathlu’r iaith Gymraeg, treftadaeth a
diwylliant gan gynnig llwyfan i dalent
Cymreig.

Dylai cyfleoedd fod yn hygyrch i bob lefel o
allu, waeth lle mae’r lleoliad, safle na
ffactorau hygyrchedd ehangach.
Gwneud y mwyaf o gyllid ar gyfer 
hyfforddiant arddangos penodol, dablygu
capasiti ar draws y sector gwirfoddol trwy
ddigwyddiadau cost isel, rhyngweithiol,
wedi’u teilwra.
Cysylltu gyda lleisiau newydd ac ifanc lle
mae cyfnewid sgiliau yn creu cyfleoedd, yn
enwedig mewn cymunedau gwledig
*Noder: Tra ein bod yn annog cynigion
cynulleidfa sydd yn ymgorffori datblygiad
proffesiynol, rhaid i'r prif ffocws fod ar
waith sydd yn wynebu'r gynulleidfa.  

 
Gweler ein canllawiau hyfforddi I wneud
cais am fwrseriaeth. 

 

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/see-welsh-film/funding
http://www.bfi.org.uk/supporting-uk-film/distribution-exhibition-funding/bfi-audience-fund
http://canolfanffilmcymru.org/support/festivals
http://canolfanffilmcymru.org/support/bursaries


SUT Y BDDWN YN
GWERTHUSO EIN

LLWYDDIANT?

Gyda chyllid cyfyngedig, ni fydd yn bosibl cynnig cyllid sylweddol i
amrywiaeth o wyliau. Fe fyddwn yn ystyried ymgysylltiad gwyliau ar
draws un neu ragor o feysydd blaenoriaeth craidd yn llwyddiant yn
2018.

Fe fyddwn yn chwilio am gefnogaeth aelodau ar draws y sector
arddangos i ymgysylltu gyda gwyliau fel rhan o brosiectau strategol,
fel Off Y Grid sydd yn gallu gweithio fel llysgenhadon i ddatblygu
cysylltiadau gyda gwyiau yng ngogledd Cymru.

Fe fyddwn yn anelu at godi presenoldeb cyffredinol gwyliau mewn
digwyddiadau canolfan ac ymgysylltiad ar-lein trwy gylchlythyron a
chynigion tebyg.

Fe fyddwn yn anelu at gynnig cynlluniau hyfforddi i wyliau a fydd yn ein
galluogi i gysylltu gydag aelodau, yn ddelfrydol gyda’r nod o ddatblygu
prosiect strategol o ganlyniad i’r gwaith. 

Fe fyddwn yn annog ein haelodau gwyliau i gasglu adborth
cynulleidfaoedd cryf a defnyddio hyn i fonitro datblygiadau parhaus.
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ATODIAD

Atodiad A 

Atodiad B  Atodiad C 

Atodiad D 

Canolbarth (2.44%) Gogledd Ddwyrain (4.88%)

Gogledd (4.88%) Gogledd Orllewin (9.76%)

De Ddwyrain (46.34%) Dwyrain Orllewin (4.88%)

Amrywiol (14.63%) Y Gorllewin (7.32%)

Dwyrain (2.44%)

De Ddwyrain a Gogledd Ddwyrain (2.44%)

Antur (2.56%) Ffilmiau Affricanaidd (2.56%)

Celf a Cherddoriaeth (12.82%) Ffilmiau Dogfen (2.56%)

Ffilm a Ffotograffi (5.13%)

Prydeinig /Annibynnol /.. (20.51%) Arswyd (2.56%)

Animeiddio (5.13%) Talent newydd/darlledu/.. (15.38%)

Bywyd Cymreig/iaith Gymraeg (5.13%)

Cynulleidfaoedd ifanc (12.82%) Comedi (2.56%)

LGBTQIA+ (2.56%) Ffim Eidalaidd (2.56%)

Anabledd (2.56%) Arfodir a Môr (2.56%)

Gweler ein map aelodau am restr o’r gwyliau cyfredol yng Nghymru. 
 Fe fyddwn yn diweddaru’r map yn rheolaidd.

Beth ydym yn ei ddiffinio fel Gŵyl Ffilmiau? 

Cyflwyniad estynedig o ffilmiau, o amrywiol raddfeydd, mewn un neu ragor o leoliadau
arddangos ac yn aml gyda chynnwys digidol. Weithiau o fewn un rhanbarth ond gall gynnwys
teithio lluosog, neu ddigwyddiadau cymunedol. Yn gynyddol, gall gwyliau ffilm gynnwys
gweithgareddau gydol y flwyddyn sydd yn datblygu y tu hwnt i set o ddyddiadau neilltuol. Yn
aml mae gan wyliau bwynt gwerthu unigryw ond gyda themâu cyffredin fel arddangos
talentau newydd, digwyddiadau creadigol arbennig a ffilmiau rhyngwladol a domestig newydd
i ddenu cynulleidfoaedd newydd. Maen nhw’n ein galluogi i ddathlu amrywiaeth ar sgrin a
datblygu mannau creadigol ar gyfer cynulleidfaoedd rheolaidd. 

Lledaeniad Gwyliau Cymreig USPs Gwyliau
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http://canolfanffilmcymru.org/aelodau/map-aelodaeth
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