TAFWYL DIGIDOL
GWERTHUSIAD

CEFNDIR
Gŵyl flynyddol i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant
Cymreig yw Tafwyl. Fe’i sefydlwyd yn 2006 fel rhan o waith
craidd Menter Caerdydd, elusen sy’n hyrwyddo ac ehangu’r
defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg yng Nghaerdydd, gyda’r
uchelgais fod y Gymraeg yn dod yn rhan ganolog o fywyd
yn y brifddinas.
Mae Tafwyl yn y blynyddoedd diwethaf wedi denu
cynulleidfa o 40,000 i Gastell Caerdydd. Mae’n
ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb
- yn siaradwr Cymraeg neu beidio - gydag
apêl arbennig i deuluoedd a phobl o bob
oed a chefndir.
Yn dilyn trafodaethau gyda Chyngor
Caerdydd, cyhoeddodd Menter Caerdydd
y byddai’r ŵyl eleni yn symud i
gartref newydd ym mhrydferthwch
Parc Bute.

CORONAFIRWS
Yn anffodus wrth i’r byd wynebu realiti effeithiau
pandemig COVID-19, penderfynwyd canslo Tafwyl 2020 er
lles a diogelwch ein cynulleidfa, cyfranwyr, staff a
gwirfoddolwyr.

CYFATHREBU, CYMDEITHASU
A CHYSYLLTU’N DDIGIDOL
Dros y cyfnod clo, gwelwyd nifer o’n hartistiaid yn cynnal
gigs o’u cartrefi. Ochr yn ochr â hynny, bu profiadau
Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg o gynnal llu
o weithgareddau poblogaidd wythnosol yn ddigidol yn sbardun
i ail-feddwl a fyddai’n bosib, o fewn cyfyngiadau’r oes, i
gynnal gŵyl ar Fehefin 20fed.
Gydag ychydig dros 6 wythnos cyn cynnal Tafwyl Digidol,
paratowyd gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer creu digwyddiad
rhithwir cyffrous, fyddai’n adlewyrchu gwerthoedd craidd yr
ŵyl draddodiadol; yn gyfle i ddathlu’r iaith, celfyddydau a
diwylliant trwy gerddoriaeth, sgwrs, llenyddiaeth, adloniant a
gweithgareddau amrywiol i blant. Penderfynwyd cyd-weithio gyda
Gŵyl Fach y Fro gan y cafodd yr ŵyl honno ei chanslo am eleni
hefyd.

DYMA’R DIGWYDDIAD CYNTAF YM MHRYDAIN ERS
CYFLWYNO CYFYNGIADAU IECHYD A DIOGELWCH COVID-19
I GYNNIG LLWYFAN I ARTISTIAID CHWARAE’N FYW YN Y
LLEOLIAD LLE CYNHALIWYD YR ŴYL DDIWETHAF

Y WELEDIGAETH
Cynnig llwyfan o safon i artistiaid rannu eu talentau gyda’n
cynulleidfa ac adlewyrchu cymaint o naws gŵyl go-iawn â drwy
arloesi a gwthio ffiniau technolegol. Cynnal amserlen fyw ac
ar alw drwy ffrydio Tafwyl ar AM - platfform ar-lein sy’n
rhannu a dathlu creadigrwydd Cymru - cynnal sesiynau ar
Zoom, gweithgarwch Facebook a sgwrsio di-dor cynhwysol ar
gyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter ac Instagram).

10 SET GAN ARTISTIAID AMLYCAF CYMRU YN PERFFORMIO 50 O GANEUON
DROS 60 O GYFRANWYR MEWN 19 SESIWN WREIDDIOL YN ‘LLAIS’
16 SESIWN I BLANT/POBL IFANC YN ‘BWRLWM’
DROS 50 O STONDINAU YM MARCHNAD TAFWYL
7 O DDARPARWYR BWYD A DIOD
PLATFFORM I 28 O YSGOLION CYNRADD AC UWCHRADD SIROEDD CAERDYDD A BRO
MORGANNWG I DDATHLU EU TALENTAU
DROS 40 O BARTNERIAID
1 SET DJ I GLOI’R ŴYL

GWTHIO FFINIAU
Yn graidd i weledigaeth Tafwyl eleni oedd gosod llwyfan teilwng
i’r artistiaid, fyddai’n cynnwys sain a lluniau o ansawdd uchel.
Roedd cofleidio technoleg wrth gydweithio gyda phartneriaid
profiadol ym meysydd cynhyrchu, darlledu, digwyddiadau, ffrydio
digidol ac iechyd a diogelwch yn allweddol i sicrhau bod ein cynnwys
safonol ar gael i’w fwynhau gan gynulleidfaoedd adref.

CARTREF
Bu cefnogaeth Cyngor Caerdydd, wrth
fel lleoliad a chartref i’r ŵyl, yn
wireddu’n gweledigaeth, gan mai yma
safle fyddai’n cynnig hafan ddiogel

iddynt ddarparu Castell Caerdydd
allweddol eleni, ac yn gam pwysig i
y cynhaliwyd yr ŵyl ddiwethaf. Roedd yn
i’r artistiaid a’r timoedd cynhyrchu.

Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd;
“Rwy’n falch iawn fy mod wedi gallu rhoi allweddi Castell Caerdydd i Tafwyl ar gyfer yr ŵyl ddigidol eleni. Dyma
un o fy hoff wyliau Cymraeg, sy’n cyfuno cerddoriaeth, diwylliant a’n hiaith mewn ffordd sy’n ddiymdrech, yn
hynod bleserus ac yn agored i bawb. Wrth gwrs mae’r pandemig yn golygu na all yr ŵyl fwrw ymlaen â’r torfeydd
enfawr y mae wedi’u denu dros y blynyddoedd diwethaf, ond trwy agor y castell ar gyfer y darllediad byw hwn,
gobeithio y bydd yn atgoffa pawb o’r amseroedd gwych maent wedi’u cael yno yn y gorffennol, yn rhoi gwefr go
iawn iddynt ar y diwrnod, ac yn gwthio eu chwant am gael dychwelyd y flwyddyn nesaf.”

“Llongyfarchiadau i drefnwyr Tafwyl eleni. Lleoliad yn ychwanegu gymaint, ac roedd yr addurno yn gweddu yn
berffaith.”
“Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod arbennig i fi . Fi wedi mwynhau popeth amdano, just truenu mawr bod fi methu
bod yna i’w fwynhau.”

Y GERDDORIAETH
Mae creu amserlen atyniadol yn allweddol ac eleni gwahoddwyd 10 o
artistiaid Cymru oedd yn byw o fewn tafliad carreg i’r Castell i
berfformio.
Ar y llwyfan roedd:

HANA

MEI GWYNEDD

GARETH BONELLO

HMS MORRIS

MELLT

ALUN GAFFEY

ADWAITH

CASI

RHYS GWYNFOR

AL LEWIS

LLAIS
Creu ardal i ddathlu’r gorau o’n diwylliant drwy gyfuno beth fyddai wedi bod yn y
babell Lenyddiaeth, y babell Holi ac Ateb a phabell y Dysgwyr. Ardal unigryw yn cynnig
darlithoedd, cystadlaethau barddoni y Stomp a’r Talwrn, trafodaethau am bêl-droed
rhyngwladol, panel yn trafod Cymreictod, Yr Iaith Gymraeg a bod yn wyn, sgyrsiau
gydag awduron llyfrau, sesiynau penodol ar gyfer dysgwyr, cyfle i ddathlu 20 mlynedd
ers sefydlu Bardd Plant Cymru a rhagflas o wobr albym Cymraeg y Flwyddyn.
Gwylio
- gwyliodd 43% o’n cynulleidfa y sesiynau Llais.
- denodd pob sesiwn dros 120 o sgriniau ar gyfartaledd (sy’n fwy na
chapasati’r pebyll yn yr ŵyl go-iawn!)
Y 3 sesiwn fwyaf poblogaidd gyrhaeddodd dros 300 ar gyfartaledd oedd:

CYMREICTOD, Y GYMRAEG A BOD YN WYN
JON GOWER AC ONWY
BETI GEORGE A LOWRI MORGAN
“Amrywiaeth da at flas pawb.”
“The discussion about racism, Black Lives Matter and Welsh Culture. It was
very well managed and thoughtful/interesting.”
“Yr amrywiaeth o sgyrsiau ac awyrgylch anffurfiol, hamddenol y cyfweliadau.”
“Tom a Dyl - classs. Bingo rili da.”

BWRLWM
Ardal llawn gweithdai a
gweithgareddau byw ar Zoom
a sesiynau difyr eraill i
blant a phobl ifanc. Ymhlith
yr uchafbwyntiau eleni oedd
rhifyn arbennig o Helo Cyw,
Shwmae Tafwyl, cyfle i
ddysgu sgiliau chwaraeon,
syrcas, drama a garddio.
Cynigiwyd gweithdy arbennig
gan Kizzy yn son am beth
sy’n ei hysbrydoli wrth
gyfansoddi. Roedd sesiynau
crefft amrywiol, fideos ioga
a dawns a tips flogio hefyd
ar gael.

“Sesiynau dal lan dros yr wythnos nesa fydd Bwrlwm!”
“Er fy mod yn 17 mlwydd oed fe wnes i ymuno a mwynhau sesiwn chwaraeon a drama.”
“They loved Cyw, music & making crafts.”

MARCHNAD TAFWYL
Roedd dros 50 o fasnachwyr yn gwerthu crefftau a nwyddau
amrywiol drwy blatfform Facebook a chafwyd 2.5K o ymwelwyr
â’r ardal honno.

90% O’R STONDINWYR YN
DEBYGOL O DDEFNYDDIO’R
PLATFFORM ETO
AMCAN O GYFANSWM GWARIANT
YN Y FARCHNAD = £15,000
“Yr enw da sydd gan yr Ŵyl yng Nghymru, a
chefnogwyr ffyddlon o’r gogledd i’r de. Roedd hyn
yn fantais o ran hysbysu’r digwyddiad. Hefyd, roedd
‘na safon uchel o stondinau wedi mynychu’r Ŵyl,
felly roedd yn rhoi ‘graen’ i’r holl beth. Doedd na
ddim ‘tat’!”
“Vast audience, mixing with great stalls,
advertised well.”
“Cyfle gwych i farchnata a gwerthu cynnyrch mewn
ffordd hawdd, rhad a hwylus.”
“Excellent organisation and presentation with a
customer audience that is interested in local Welsh
produce.”

YSGOLION
Un o ardaloedd pwysicaf a phrysuraf Tafwyl yn flynyddol
yw Llwyfan Perfformio’r Ysgolion, sy’n denu rhieni a
chefnogwyr i wylio’r perfformiadau. Eleni, er gwaetha’r
her mae ysgolion wedi ei wynebu, fe rannwyd dros 30 o
fideos gan ysgolion cynradd ac uwchradd Caerdydd a Bro
Morgannwg. Gobeithio’r flwyddyn nesa y bydd cyfle i’w
croesawu yn ôl i’r ŵyl i ddangos eu doniau.

BWYD A DIOD
Rhan enfawr o apêl Tafwyl bob blwyddyn yw’r amrywiaeth
bwyd a diod, a doedd pethau ddim gwahanol eleni wrth
i Cegin Bodlon, The Bearded Taco, Mr Croquewich, The
Grazing Shed, Y Bwrdd, West Pizza a St Cannas gynnig
gwasanaeth bar ac archebu i gartrefi’n cynulleidfa yn
nalgylch yr ŵyl.

“Nethoch chi mor dda i gynnal digwyddiad mor dda,
mor gymdeithasol a inclusive, wir yn teimlo bo ni
gyd dal yn rhan ohoni, er bo ni ddim yna go iawn.
Llongyfarchiadau mawr i chi gyd.”
“We had a great day with lot’s of Tafwyl
customers ordering our food.”
“Gŵyl neis. Cyfathrebu clir. Digon o sylw ar yr
ochr cyfryngau cymdeithasol.”

AMCAN O GYFANSWM GWARIANT AR FWYD A DIOD = £5,000

CYNHYRCHU
Eleni, gyda’r pwyslais ar sicrhau ansawdd lluniau a sain, roedd profiad
ein prif bartneriaid cynhyrchu yn amhrisiadwy. Mae’r rhestr yn hir, ond
diolch arbennig i’r canlynol:

2CAN PRODUCTIONS

EFA LOIS		

AM		

LLINOS WILLIAMS

CLWB IFOR BACH

ORCHARD

CTRL ALT DESIGN
Antwn Owen-Hicks o Gyngor Celfyddydau Cymru:
“Erbyn hyn, Tafwyl yw’r prif ddigwyddiad celfyddydol Cymraeg yng Nghaerdydd, ac yn ŵyl sy’n denu cynulleidfa o
bob rhan o Gymru, a thu hwnt. Rydym mor falch bod Tafwyl wedi penderfynu cadw mewn cyswllt â’u cynulleidfa a
sicrhau gŵyl ddigidol eleni. Mae’n dda eu gweld yn barod i ddychmygu ac ystyried sut y gallant oroesi yn ystod y
cyfnod anodd yma, a pharhau i gynnig llwyfan i’n hartistiaid– a hynny’n hollol ddigidol am y tro cyntaf. Rydym
mewn cyfnod o newid mawr i’n bywydau arferol ac mae’n galonogol gweld y sector creadigol yn ymdopi ac addasu ac
rydym yn hynod falch o gefnogi Tafwyl drwy ein grantiau Loteri Cenedlaethol.”
Rob Light, Cyfarwyddwr Cynhyrchu a Theledu, Orchard:
“Llongyfarchiadau i dîm Tafwyl am fod yn arloesol a chreadigol wrth drefnu digwyddiad difyr dros ben yn ein byd
rhithwir presennol. Mae Orchard yn falch o fod yn bartner ac roedd yn brofiad anhygoel i gynhyrchu’r darllediad
oedd yn helpu amlygu talent Cymru mewn cyfnod mor anodd.”

ARIANNU
Roedd y gefnogaeth gan ein
cyllidwyr yn allweddol i sicrhau
bod modd cyflawni’r weledigaeth
yn hyderus. Eleni mae ein diolch
yn arbennig i Lywodraeth Cymru a
Chyngor Celfyddydau Cymru am eu
ffydd ynom a’u hyblygrwydd wrth ailbwrpasu grantiau; ac mae cefnogaeth
Cyngor Bro Morgannawg, Arts & Business
Cymru, Cyngor Caerdydd yn ogystal ag
ewyllys da Orchard hefyd yn gyfraniadau
amhrisiadwy.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol:
“Er na allwn ni fod gyda’n gilydd yn Tafwyl eleni, mae’n newyddion cyffrous iawn y cawn ychydig bach o brofiad
Tafwyl o’n cartrefi. Mae’r ymateb arloesol wrth rannu, dathlu a dod â phobl ynghyd o’r diwydiannau creadigol
wedi bod yn rhagorol – ac mae wedi darparu gobaith ac adloniant yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae Cymru Greadigol
hefyd wedi cefnogi platfform AM ac mae’n wych gweld y twf yn y platfform hwn wrth gefnogi a hyrwyddo’r sectorau
celfyddydol a chreadigol. Wrth gwrs, efallai nad yw llawer o bobl wedi clywed cymaint o Gymraeg yn cael ei siarad
yn ystod yr amser hwn – felly bydd hyn yn gyfle gwych i ddod â rhywfaint o’r Gymraeg i’n cartrefi.“

CYRRAEDD CYNULLEIDFA
Esblygwyd brand nodedig Tafwyl eleni gyda chyfres o
ddelweddau newydd gan yr amryddawn Efa Lois ac, ochr yn ochr
â hynny, cynlluniwyd gwefan hygyrch ac effeithiol â gwaith
dylunio arbennig gan Ctrl Alt Design.

Datblygwyd strategaeth farchnata gan gyfuno
cyfryngau torfol gyda chyfres o negeseuon penodol
ar draws cyfryngau cymdeithasol a gwefannau
partneriaid. Ymhlith yr uchafbwyntiau oedd:
eitemau ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, S4C
(Heno a Newyddion), BBC Cymru Fyw a Golwg.
Gwelwyd cynnydd flwyddyn ar flwyddyn yn y nifer
yn ymwneud â Tafwyl ar draws ein cyfryngau
cymdeithasol.

Facebook
Cyrhaeddiad / Post reached = 163,225
Ymateb / Post engagement = 20,078
Dilynwyr / Followers = 7,182 (+13.4%)

Twitter
Argraff / Tweet Impressions = 466k
Ymweliad a’r cyfrif / Profile Visits = 11.2K
Dilynwyr / Followers = 8,081 (+5.2% ar 2019)

Instagram
Argraff / Impression = 104K
Cyrhaeddiad / Reach = 11.5K
Rhyngweithiad / Interactions = 4K
Dilynwyr / Followers = 4,083 (+33.3%)

Y GWYLIO
Rhan o lwyddiant mawr y diwrnod oedd
cynhesrwydd Huw Stephens a Tara Bethan
wrth gyflwyno’n fyw o’r Castell. Nid yn
unig oedd eu brwdfrydedd yn amlwg wrth
sgwrsio gydag artistiaid a chyflwyno
rhai o uchafbwyntiau eraill Tafwyl,
roeddent hefyd yn ymateb i’r cannoedd o
negeseuon cyfryngau cymdeithasol gan
ein cynulleidfa oedd wrth eu boddau
yn rhannu eu profiadau wrth wylio a
dathlu yn eu cartrefi a’u gerddi.

Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru
“Diolch am drefnu diwrnod mor wych a llongyfarchiadau am y llwyddiant ysgubol!”
Tegwen Bruce-Deans (adolygiad Y Selar)
“O feddwl bod cyfyngiadau teithio yn parhau yng Nghymru, rhaid cymeradwyo nid
yn unig y nifer o artistiaid roedd trefnwyr Tafwyl wedi llwyfannu, ond hefyd yr
ansawdd a’r amrywiaeth – tipyn o gamp o ystyried anawsterau’r sefyllfa.”
Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru
“Llongyfarchiadau i drefnwyr a chyfranwyr Tafwyl2020 am wledd o arlwy dros y
penwythnos.”

GWYLIO TAFWYL

9%
25k

DYMA’R TRO CYNTAF I 9%
YMWELD Â’R ŴYL
CYNULLEIDFA O DROS 25,000
YN GWYLIO YN FYW

FAINT OEDD YN GWYLIO
YN FYW AC YN LLE?

Ymweliadau

50k

tafwyl.cymru

ymweld a’r
dudalen

8k

10k

10k wedi mwynhau’r ŵyl a 50k wedi
ymweld â thudalen gwefan Tafwyl

Ymweliadau

40k

AM

ymweld a’r
dudalen

2k

4.5k

Ar ôl y diwrnod
2K wedi mwynhau’r ŵyl a 4.5K wedi
ymweld â thudalen AM

Ymweliadau

ymweld a’r
dudalen

Ar y diwrnod
8K wedi mwynhau’r ŵyl a 40K wedi
ymweld â thudalen AM

Gwyliodd 40% o’r gynulleidfa
drwy gydol y prynhawn
46% yn pigo mewn ac allan
drwy’r prynhawn
14% wyliodd am 1-2 awr

Alun Llwyd, Prif Weithredwr PYST ac AM:
“Mae wedi bod yn fraint cael Tafwyl i gymryd drosodd
platfform AM y diwrnod, ac mae llwyddiant aruthrol y
digwyddiad - o ran niferoedd a chynnwys y gynulleidfa
- yn dyst i weledigaeth greadigol, gynhwysol a
chroesawgar Tafwyl a Menter Caerdydd.”

GWYLIO’N YNYSIG NEU
GYDA RHYWUN ARALL?
30% wedi gwylio ar ben eu hunain
47% gyda 1-2 person

PWY OEDD YN GWYLIO?
Dynion 43.6%

Merched 56.4%

IAITH

21% gyda 3-6 person

Cymraeg rhugl 85%

2% gyda 7 neu fwy o bobl

Dysgu 9%
Di Gymraeg 4%

PA DECLYN A
DDEFNYDDIWYD I WYLIO?

Siaradwyr Cymraeg di-hyder 2%

LLE YN Y BYD?
Y GWYLIO O FEWN CYMRU

39% gliniadur
32% ffôn symudol

66%

16% cyfrifiadur
13% arall (mwyafrif yn dewis
iPad; nifer yn rhannu sgrin ar
deledu mawr; nifer yn defnyddio
mwy nag un teclyn ar y tro)

Y GYNULLEIDFA

9% 25%

66% Caerdydd
(3 ardal fwyaf
poblogaidd:
Treganna, Llandaf
a’r Eglwys Newydd)

9% Bro Morgannwg
(3 ardal fwyaf
poblogaidd: Y
Barri, Penarth,
Sili)

25% Gweddill Cymru
(3 ardal fwyaf
poblogaidd:
Caernarfon,
Caerfyrddin,
Aberystwyth

Y GWYLIO O FEWN DU

18-24 11%

45-54 26%

25-34 21%

55-64 13%

35-44 23%

65+

6%

70%
70% Cymru

26%
26% Lloegr
(Llundain,
Bryste)

2% Gogledd
Iwerddon

2% Yr Alban

Y GWYLIO’N
FYD-EANG YN
CYNNWYS
UDA
Indonesia
China
Sbaen
Canada
Awstralia
Ffrainc
Seland Newydd

Japan
Ethiopia
Yr Almaen
Yr Ariannin
Chile
Yr Iseldiroedd
Iwerddon
Sweden

Gwlad Pwyl
Y Ffindir
Awstria
India
Nigeria
De Affrica
Columbia
Swistir

CRYNHOI
93% YN TEIMLO BOD YR
ŴYL YN GROESAWGAR

99% YN DEBYGOL O
DDYCHWELYD I TAFWYL

Y FFORDD YMLAEN
Mae ein diolch i bob artist a chyfrannwr, i bawb o’r timoedd
cynhyrchu, i’n harianwyr a phartneriaid ac, wrth gwrs, i’n
cynulleidfa.
Wrth edrych ymlaen at 2021, byddwn yn adeiladu ar y profiadau
newydd eleni wrth barhau i adolygu ein gweledigaeth a sicrhau
dyfodol disglair i’r ŵyl arloesol hon, fydd yn dathlu ei
phen-blwydd yn 15 oed y flwyddyn nesaf!
Bydd angen dysgu ac esblygu wrth gynllunio er mwyn cynnig y
profiad gorau posib o ŵyl falch a chynhwysol, sy’n dathlu
iaith, celfyddyd a diwylliant Cymreig yng nghanol Caerdydd.

“Parhau i gynnig opsiwn digidol yn y dyfodol i gyrraedd
cynulleidfaoedd tu hwnt i’r ardal leol.”
“O’n i’n meddwl nethoch chi job anhygoel. Pnawn Sadwrn
neisaf y clo mawr - yr edrych nôl ar beth o’r gorffennol
a’r teimlad o fod mas yn yr awyr agored yn lyfli.”
“Llongyfarchiadau. Llwyddiant ysgubol a phob clod i chi
am feddwl am hyn a chynhyrchu dydd o’r fath amrywiaeth a
safon. Gwych.”
“Llwyddiant ysgubol, cafodd ein teulu bach ni 6 awr o
ganu, dawnsio, dysgu a chreu trwy’r ffordd newydd yma!
Mi ddylech fod yn falch iawn o’r cynhyrchu terfynol
ac ar ben hyn i gyd yn hynod o broffesiynol ac yn
gynhwysol!”
“Diolch am ddiwrnod gwych. Fe wnes i wir fwynhau
trawsnewid fy ystafell ffrynt i edrych fel Tafwyl! Nes i
hefyd gyflwyno lot o Gymraeg a cherddoriaeth newydd i fy
flatmate di Gymraeg.”

“Roedd y dyluniadau / graffeg a’r wefan yn ychwanegu
llawer i’r profiad. Edrych yn lân, trefnus a
phroffesiynol - ychwanegu llawer i brofiad yr ŵyl.
Llongyfarchiadau ar ŵyl lwyddiannus.”
“Da iawn pawb am gynnal Tafwyl Bendigedig. Angen i
weddill Cymru bod yn rhan ohono o hun ymlaen trwy
Blatfform Digidol. Gwyliau eraill i ddilyn yr un drefn.”
“It was a great festival experience at home and so
wonderful it was in Welsh. It was so well put together
and it all looked so much like a festival. Was really
magical.”
“Diolch am ŵyl ffantastig heddiw. Dwi wedi gwneud
gweithdy dawns gyda Trystan a Rhianna…gwrando ar sgwrs
rhwng Ian Gwyn Hughes a Natasha Harding…prynu cwrw
Tafwyl gan Tomos & Lilford a gweld sawl band gwych heb
adael y tŷ! Da iawn bawb, campwaith.”
“Tafwyl yn AMAAAAAAZING!”

DIOLCH

TAFWYL AR Y BRIG
GWOBRAU
2018: GŴYL 2017
ENILLYDD “GŴYL ORAU CAERDYDD”
YNG NGWOBRAU MIWSIG CAERDYDD
2019: GŴYL 2018
ENILLYDD “CELF, BUSNES A’R GYMUNED”
YN SEREMONI GWOBRAU ARTS & BUSINESS CYMRU
2020: GŴYL 2019
ENILLYDD “YR ŴYL ORAU”
YN NOSON GWOBRAU Y SELAR
2020: GŴYL 2019
ENILLYDD “Y DIGWYDDIAD GORAU”
YNG NGWOBRAU CARDIFF LIFE

