
TAFWYL 
GWERTHUSIAD



CEFNDIR 
Gŵyl flynyddol i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw 
Tafwyl sy’n denu cynulleidfa o bron i 40,000 i Gastell Caerdydd fel 
digwyddiad byw.  Wedi’i sefydlu yn 2006 fel rhan o waith craidd Menter 
Caerdydd, eleni bu’n dathlu ei 15fed flwyddyn, ar ffurf dra gwahanol 
i’w fformat gwreiddiol. 

Mae Tafwyl yn rhan annatod o waith ehangach Menter Caerdydd - elusen 
sy’n hyrwyddo ac ehangu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg yng 
Nghaerdydd, gyda’r uchelgais y bydd y Gymraeg yn dod yn rhan ganolog o 
fywyd y brifddinas.

Prif Nodau Tafwyl yw: 

1. codi proffil y Gymraeg yng Nghaerdydd;
2. cryfhau safle’r Gymraeg yn y gymuned;
3. cyflwyno’r iaith a’r diwylliant i gynulleidfa newydd.

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb – boed yn siaradwr 
Cymraeg neu beidio - gydag apêl arbennig i deuluoedd, ynghyd â phobl o 
bob oed a chefndir.

Yn sgil ansicrwydd blwyddyn heriol arall o gyfyngiadau COVID-19, ac yn 
dilyn llwyddiant Tafwyl Digidol 2020, cyhoeddodd Menter Caerdydd ym 
mis Chwefror eleni, y byddai’r ŵyl yn cael ei chynnal fel digwyddiad 
digidol unwaith yn rhagor, wedi’i ffrydio’n fyw o’i chartref yng 
Nghastell Caerdydd.





DIGWYDDIAD PRAWF
Wrth i’r cyfyngiadau lacio ychydig, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru y byddai cyfres o 
ddigwyddiadau prawf yn cael eu cynnal. Byddai 
canlyniadau rhain yn galluogi’r Llywodraeth 
i ffurfio strategaeth gadarn a diogel 
fyddai’n galluogi’r diwydiant celfyddydol a 
cherddoriaeth fyw i ailagor. Gyda Tafwyl ar 
y rhestr fer o ddigwyddiadau prawf, aeth y 
tîm ati i gynllunio gweithdrefnau y gellid eu 
gweithredu’n gyflym pan ddaeth y golau gwyrdd i 
alluogi’r ŵyl i wahodd cynulleidfa fyw o 500 i 
Tafwyl. 

Croesawyd y cyhoedd i’r Castell i fwynhau rhan 
olaf yr ŵyl eleni – gyda phob un fu’n mynychu 
yn dilyn canllawiau profi llym o flaen llaw 
a rheolau iechyd a diogelwch ar safle’r ŵyl. 
Roedd rhaid cadw pellter cymdeithasol, gyda 
phob grŵp yn eistedd o gwmpas eu bwrdd, gan 
fwynhau gwasanaeth gweini o’r stondinau bwyd a 
diod.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant a’r adborth yn 
hynod gadarnhaol.  Rydym yn falch o fod wedi 
chwarae rhan fechan yn rhaglen digwyddiadau 
prawf Llywodraeth Cymru er mwyn cefnogi’r 
diwydiant ehangach i ail agor yn ddiogel.

Tafwyl oedd yr ŵyl gerddorol gyntaf yng Nghymru 
i chwarae cerddoriaeth fyw o flaen cynulleidfa 
fyw ers mis Mawrth 2020.

100% O’R GYNULLEIDFA FYW YN DWEUD 
EU BOD YN TEIMLO’N SAFF YN TAFWYL O 

RAN IECHYD A DIOGELWCH & COVID-19



CYSYLLTU’N DDIGIDOL
Er presenoldeb ein cynulleidfa fyw, roedd hi’n 
gydradd bwysig i gynnig profiad cyffrous a naws 
gŵyl fyw i’n gwylwyr oedd yn ymuno o’u cartrefi. 
Bu Tafwyl 2020 yn agoriad llygad i’r hyn sy’n 
bosib ei gyflawni yn ddigidol, a mawr oedd ein 
dyhead i ehangu ar yr arlwy o’r llynedd, a 
sicrhau profiad mwy hygyrch a chynhwysfawr i’n 
cynulleidfa.

Paratowyd gweledigaeth uchelgeisiol i greu 
digwyddiad rhithwir 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. Roedd 
cydweithio gyda’n partner darlledu a chynhyrchu, 
Orchard, yn hanfodol er mwyn sicrhau ansawdd o’r 
safon uchaf. Gwahoddwyd mudiadau blaenllaw megis 
Gleision Caerdydd, Academi Hywel Teifi, Coleg 
Caerdydd a’r Fro, Theatr Genedlaethol Cymru, 
Barddas, a’r Welsh Of The West End ymysg eraill 
i arwain sesiynau a chreu cynnwys cyffrous i’r 
ŵyl.



Y WELEDIGAETH
• Cynnig llwyfan safonol i artistiaid arddangos eu talentau 

ac adlewyrchu hyn drwy sicrhau darllediad proffesiynol;  

• 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); 

• Cydweithio gydag S4C er mwyn creu rhaglen  
uchafbwyntiau Tafwyl 2021 gafodd ei darlledu ar  
S4C yn dilyn y digwyddiad byw.

16 SET GAN ARTISTIAID AMLYCAF CYMRU A LLYDAW YN PERFFORMIO 90+ O GANEUON

29 O GYFRANWYR MEWN 11 SESIWN GWREIDDIOL YN ‘LLAIS’;

7 SESIWN AMRYWIOL YN ARDAL NEWYDD ‘LLES’; 

14 SESIWN I BLANT/BOBL IFANC YN ‘BWRLWM’;

35 O STONDINAU YM MARCHNAD TAFWYL;

13 O DDARPARWYR BWYD A DIOD;

PLATFFORM I 20 O YSGOLION CYNRADD AC UWCHRADD CAERDYDD DDATHLU EU TALENTAU;

25 O DDISGYBLION CYNRADD AC UWCHRADD Y DDINAS YN PERFFORMIO AR Y CYD GYDAG 
ARTISTIAID O’R WEST END;

10 DARN O GELF GWREIDDIOL GAN FYFYRWYR COLEG CAERDYDD A’R FRO WEDI’U 
HARDDANGOS AR HYD A LLED Y DDINAS FEL RHAN O DAITH CELF TAFWYL;

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. Roedd manteisio ar 
dechnoleg wrth gydweithio gyda phartneriaid profiadol 
ym meysydd cynhyrchu, darlledu, digwyddiadau, ffrydio 
digidol ac iechyd a diogelwch yn allweddol i sicrhau 
bod ein sain a lluniau o’r ansawdd uchaf i’w mwynhau 
gan gynulleidfaoedd gartref.  Datblygwyd y profiad eto 
eleni gan gynnig yr opsiwn o ddewis is-deitlo Saesneg 
i’n ffrwd fyw ar y diwrnod. Sicrhaodd hyn fynediad i’n 
cynulleidfa sy’n dysgu Cymraeg, yn llai hyderus neu’n 
ddi-Gymraeg i deimlo’n rhan o’r ŵyl.      

CARTREF
Bu cefnogaeth Cyngor Caerdydd, drwy ddarparu Castell 
Caerdydd fel lleoliad a chartref i’r ŵyl, yn allweddol 
eleni. Roedd yn safle fyddai’n cynnig hafan i’r 
artistiaid a’r timoedd cynhyrchu, a bu’n gartref gwych 
i’n cynulleidfa fyw gael mwynhau digwyddiad byw mewn 
modd hamddenol a diogel.

Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: 
“Mae Tafwyl wedi datblygu yn rhan sefydledig, 
bwysig a phoblogaidd o galendr digwyddiadau 
Caerdydd. Bu croeso mawr i’r ŵyl ddigidol 
arloesol llynedd ond oes dim yn curo 
cerddoriaeth fyw ac rwyf wrth fy modd bod y 
Cyngor yn medru cefnogi Menter Caerdydd yn 
gwireddu hyn fel rhan o’r Cynllun Digwyddiadau 
Prawf. Mae Caerdydd yn enwog yn fydeang 
am groesawu digwyddiadau cerddoriaeth, 
chwaraeon, diwylliant a digwyddiadau mawr 
eraill o bwys rhyngwladol sydd yn dod â budd 
economaidd aruthrol i’r ddinas yn ogystal 
â hwb i broffil Cymru. Gan i ni orfod cau 
dros gyfnod y pandemic, mae’n allweddol 
ein bod yn cael ein cefnogi i adeiladu ar 
ddigwyddiadau prawf megis Tafwyl er mwyn 
ail-agor y sector yn gyflym a diogel. 
Rwyf yn edrych ymlaen at ddychweliad 
diogel amserlen brysur o ddigwyddiadau 
yn y ddinas yn y dyfodol agos, at 
groesawu ymwelwyr i’n dinas wych ac at 
deimlo cynnwrf byrlymus ar strydoedd 
Caerdydd unwaith eto”

“TEIMLO’N HOLLOL DDIOGEL - STAFF YN GYFEILLGAR  
OND HEFYD YN SICRHAU BOD PAWB YN DILYN Y RHEOLAU”
“HOFFI’R FFORDD ODD POB DIM WEDI CAEL EI SETIO  
ALLAN. TEIMLO’N SAFF IAWN”
“DIM BYD OND CANMOLIAETH O RAN Y STRWYTHUR A’R TREFNIADAU YNO”



 CERDDORIAETH 
Mae creu amserlen atyniadol yn allweddol ac 
eleni gwahoddwyd 15 o artistiaid blaenllaw Cymru 
ac un artist gwadd, Emezi, o ŵyl Gouel Broadel 
ar Brezhoneg yn Llydaw i berfformio.  Bydd 
perfformiad digidol ‘Plu’ o Tafwyl eleni yn 
teithio draw i Lydaw yr haf yma ac yn ymddangos 
fel rhan o’u gŵyl nhw er mwyn parhau’r berthynas 
a’r cydweithio rhwng y ddwy ŵyl.  

Ar y llwyfan roedd:

THALLO
PLU
PAPUR WAL
BWNCATH
MALI HAF
MARED
BREICHIAU HIR
COWBOIS RHOS  
BOTWNNOG

EMEZI
EÄDYTH
ANI GLASS
DERW
GWILYM
LEWYS
GLAIN RHYS
GERAINT JARMAN



 LLAIS 
Ardal i ddathlu’r gorau o’n diwylliant drwy gyfuno arlwy 
draddodiadol y babell Lenyddiaeth, y babell Holi ac Ateb a 
phabell y Dysgwyr. Platfform unigryw yn cynnig darlithoedd, 
lansiadau podcast a llyfr, trafodaethau, sesiynau i 
ddysgwyr a mwy - oll yn trafod a thrin pynciau cyfoes a 
difyr.

GwylioGwylio 
• gwyliodd 34% o’n cynulleidfa rai o’r 11 sesiwn yn Llais;
• dywedodd 15% o’n cynulleidfa mai arlwy Llais yw eu hoff 

beth am Tafwyl.

Y tair sesiwn fwyaf poblogaidd oedd: Y tair sesiwn fwyaf poblogaidd oedd: 
 

 LANSIAD AM YN AIL – BARDDAS; 
 CYMRY CYMYSG;
 BETI GEORGE A SARA YASSINE. 

“CYFLE I GAEL GWRANDO AR SGYRSIAU, RHYWBETH 
OEDD YN PLESIO PAWB”



 LLES  
Mawr oedd angen ein llwyfan newydd sbon ‘Lles’ eleni ar ôl 
blwyddyn mor heriol.  Roedd sesiynau amrywiol ar gael ar 
y platfform yma, o ioga a meddwlgarwch i lu o sgyrsiau a 
thrafodaethau cyfoes ac amserol. 

Rhai o’r sesiynau prysuraf oedd:  
 

 BYWYD A’I HERIAU – TARA BETHAN  
 & CONNIE ORFF;
 H.I.W.T.I. – HYDER CORFF;
 IOGA PEN TOST.
 

 BWRLWM 
Ardal llawn gweithdai a gweithgareddau 
byw ar Zoom a sesiynau difyr i blant a 
phobl ifanc. Ymhlith yr uchafbwyntiau 
eleni oedd rhifyn arbennig o sioe 
Cyw, cyfle i ddysgu sgiliau pêl gyda 
Gleision Caerdydd, sesiwn adeiladu 
safle Tafwyl ar Minecraft, tiwtorial 
colur, tips TikTok, gweithdai drama a 
llawer mwy. 



 MARCHNAD TAFWYL  
Roedd 35 o fasnachwyr yn gwerthu crefftau 
a nwyddau amrywiol drwy blatfform Facebook 
ac ymunodd 2.9K o bobl â’r grŵp Marchnad 
Tafwyl eleni.

“Mae’n rhoi llwyfan eang i fy musnes, o gwmseriaid delfrydol i mi”

“Hawdd iawn cyflwyno’r nwyddau ar y grŵp, cyfathrebu gwych, diolch yn fawr iawn!”

“Cyfle gwych i arddangos gwaith i gynulleidfa Gymreig”

35% O GYNULLEIDFA 
TAFWYL WEDI YMWELD Â’R 
FARCHNAD DDIGIDOL
100% O’R STONDINWYR YN 
GOBEITHIO DYCHWELYD I 
TAFWYL 2022
86% AWYDD GWELD 
TAFWYL/MENTER 
CAERDYDD YN CYNNAL 
DIGWYDDIADAU TEBYG HYD 
AT 4 GWAITH Y FLWYDDYN



 YSGOLION  
Un o ardaloedd pwysicaf a phrysuraf Tafwyl yw Llwyfan Perfformio’r 
Ysgolion sy’n denu rhieni a chefnogwyr i wylio’r perfformiadau. 
Eleni, er gwaetha’r heriau mae ysgolion wedi eu hwynebu, fe rannwyd 
fideos gan bob un o ysgolion cynradd ac uwchradd Caerdydd drwy 
sianel YouTube Tafwyl. 

Am y tro cyntaf eleni, bu Tafwyl yn cydweithio â pherfformwyr 
‘Welsh Of The West End’ fel rhan o brosiect wedi’i noddi gan Arts & 
Business Cymru a welodd 25 o ddisgyblion lleol yn paratoi a recordio 
perfformiad o dan fentoriaeth cantorion proffesiynol. Rhanwyd fideo 
o’r perfformiad – wedi’i chynhyrchu gan Orchard – ar sianel Facebook 
Tafwyl ac erbyn hyn mae wedi cael ei gwylio dros 4,000 o weithiau.

“I would like to thank you so much for your 
care, energy and hard work that you’ve put 

into this project! He has thoroughly enjoyed 
every minute. We can’t wait to hear and see 

the end product!” 

 BWYD A DIOD  
Rhan enfawr o apêl Tafwyl bob 
blwyddyn yw’r amrywiaeth o fwyd a 
diod, a doedd pethau ddim gwahanol 
eleni wrth i Tomos & Lilford, Parc 
Deli, Mr Croquewich, West Pizza, St 
Cannas, Oasis Cardiff, Ansh, Shrub Grub, Desserts @ 108, Fry’d 
Up a Deliveroast gynnig gwasanaeth bar ac archebu i gartrefi’n 
cynulleidfa yn nalgylch yr ŵyl. 

I’r gynulleidfa fyw yn Tafwyl, roedd cyfle i fwynhau prydau 
ffres wrth archebu ar ‘ap’ gan The Grazing Shed, The Fritter 
Shack a Keralan Karavan a diodydd gan y Brodyr Stedman, oedd oll 
yn cael eu cludo at fyrddau’r gynulleidfa.

“It’s extremely well organised, the staff are 
professional and friendly, the whole festival 

is run in an extremely professional manner, 
the setting is beautiful, as a business we 

are treated very fairly. We couldn’t want for 
anything infrastructure or facilities wise”



CYNHYRCHU
Eleni, gyda’r pwyslais eto ar sicrhau ansawdd lluniau a sain, 
roedd profiad, creadigrwydd ac arbenigedd ein prif bartneriaid 
cynhyrchu yn amhrisiadwy. 

Mae’r rhestr yn hir, ond diolch yn arbennig i’r canlynol:

2CAN PRODUCTIONS
CLWB IFOR BACH  
CTRL ALT DESIGN 

EFA LOIS
ORCHARD 
PYST / AM  

Antwn Owen-Hicks, Cyngor Celfyddydau Cymru: Antwn Owen-Hicks, Cyngor Celfyddydau Cymru: 
“Rydym yn falch iawn bod ni wedi gallu cefnogi Tafwyl a’i gweledigaeth o arloesi ac arbrofi eto eleni, ac i’r ŵyl 
chwarae rhan bwysig wrth gefnogi’r diwydiant a chynnig platfform safonol i artistiaid. Roedd yr ŵyl yn llwyddiant 
mawr eto, yn cynnig rhaglen amrywiol mewn ffurf ddigidol ac yn fyw gyda chynulleidfa yn y castell. Roedd yr holl 
ddigwyddiad wedi’i drefnu yn slic gyda pherfformiadau o ansawdd uchel a ffilmio proffesiynol iawn. Roedd hi’n 
ddiwrnod llawn dathliad yn ystod cyfnod mor heriol. Llongyfarchiadau i bawb a oedd yn cymryd rhan” 

 
Rob Light, Cyfarwyddwr Cynhyrchu a Theledu, Orchard: Rob Light, Cyfarwyddwr Cynhyrchu a Theledu, Orchard: 
“Roedd Orchard yn falch iawn o fod yn bartner cyfryngau a chynhyrchu i Tafwyl eto yn 2021. MMae Tafwyl wedi 
llwyddo i esblygu bob blwyddyn a doedd eleni ddim gwahanol. Roedd yn gyffrous cyflwyno cynnwys yn syth i sgriniau 
mawr a bach yn ddigidol, ar S4C ac AM. Roedd yn wych bod yn rhan o’r digwyddiad prawf cerddorol cyntaf yng 
Nghymru a gweld torfeydd yn mwynhau cerddoriaeth fyw am y tro cyntaf ers y pandemig; moment y byddwn ni bob amser 
yn ei chofio”



ARIANNU
Roedd y gefnogaeth gan ein cyllidwyr a’n noddwyr yn 
allweddol eleni i sicrhau cyflawni’r weledigaeth 
arbrofol yn hyderus a gwthio ffiniau unwaith eto. 

Eleni mae ein diolch yn arbennig i Lywodraeth Cymru 
a Chyngor Celfyddydau Cymru am eu ffydd ynom, ac 
mae cefnogaeth Arts & Business Cymru, Y Loteri 
Genedlaethol, Cyngor Caerdydd, S4C yn ogystal â’n 
noddwyr, Academi Hywel Teifi a Coleg Caerdydd A’r 
Fro, ac ewyllys da Orchard - oll yn gyfraniadau 
amhrisiadwy.  



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



CYRRAEDD CYNULLEIDFA
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, BBC Cymru Fyw, 
a Golwg. Bu hefyd cryn ddiddordeb yn Tafwyl 
fel digwyddiad prawf yn ychwanegol i’r cyffro 
arferol, a gwelwyd eitemau newyddion am yr 
ŵyl yn cael eu darlledu ar S4C, ITV Wales, 
BBC Wales Today, BBC X-Ray, Heart Wales News, 
Capital Cymru a bu sôn hefyd ar Sky Sports 
News, i enwi rhai!

Gwelwyd cynnydd flwyddyn ar flwyddyn yn 
y nifer yn ymwneud â Tafwyl ar draws ein 
cyfryngau cymdeithasol.

Facebook 
Cyrhaeddiad / Post Reach = 77,224 
Ymateb / Post Engagement = 32,625 (+62.5%) 
Dilynwyr / Followers = 7,773 (+8.2%)

Twitter 
Argraff / Tweet Impressions = 448,000 
Ymweliad â’r Cyfrif / Profile Visits = 31,300 (+179.5%)
Dilynwyr / Followers = 8,475 (+4.9%)

Instagram 
Argraff / Impression = 250,000 (+140%) 
Cyrhaeddiad / Reach = 160,000 (+1,291%) 
Rhyngweithiad / Interactions = 4,012 (+0.3%) 
Dilynwyr / Followers = 4,588 (+12.4%)

CYRHAEDDIAD ORGANIG:

Hyrwyddo â Thâl 
8 ymgyrch wedi’u targedu rhwng 15 Ebrill – 15 Mai 
Cyfanswm Cyrhaeddiad =  821,718  
Cyfanswm Argraffiadau = 1,273,056 
Cyfanswm Rhyngweithiadau = 135,201



GWYLIO
Rhan o lwyddiannau mawr y 
diwrnod oedd cynhesrwydd Huw 
Stephens, Seren Jones a Tara 
Bethan wrth gyflwyno’n fyw 
o’r Castell am dros 8 awr!  
Roedd ganddynt frwdfrydedd 
amlwg wrth sgwrsio gydag 
artistiaid a chyflwyno rhai o 
uchafbwyntiau eraill Tafwyl, 
ac hefyd yn cydnabod ac yn 
ymateb i’r cannoedd o negeseuon 
cyfryngau cymdeithasol gan 
ein cynulleidfa rhithwir o’u 
cartrefi a’u gerddi.

Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant S4C: Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant S4C: 
“Bu’n fraint i S4C bartneru gyda Gŵyl Tafwyl eleni.  Bu’n ddigwyddiad pwysig 
i’w gefnogi ar adeg mor anodd i’r celfyddydau.  Hyfryd felly oedd gweld y 
weledigaeth gyffrous yn cael ei gwireddu a phrofi mwynhad y gynulleidfa yn 
gwylio cerddoriaeth byw unwaith eto.  Braf oedd medru darlledu’r profiad gyda 
chynulleidfa ehangach i rannu’r un wefr”



3%

35k

DYMA’R TRO CYNTAF I 3% O’R 
GYNULLEIDFA YMWELD Â’R ŴYL

CYNULLEIDFA O 35,000  
YN GWYLIO’N FYW

FAINT OEDD YN GWYLIO  
AC YN LLE?

1.5K WEDI CYMRYD RHAN YN 
Y SESIYNAU FFRINJ YN YR 
WYTHNOS CYN TAFWYL

4.7k
wedi gwylio 

yn ôl

1.5k
yn y sesiynau 

ffrinj

Gwyliodd 43% o’r gynulleidfa 
drwy gydol y prynhawn

18% yn pigo mewn ac allan 
drwy’r prynhawn

9% wyliodd am 1-2 awr 

30% wyliodd am 3-4 awr

Alun Llwyd, Prif Weithredwr PYST ac AM: Alun Llwyd, Prif Weithredwr PYST ac AM: 
“Mi roedd yn bleser cael bod yn rhan o Dîm Tafwyl 
Menter Caerdydd eto eleni a gweld Tafwyl yn parhau 
i arloesi ynghanol cyfnod sydd yn codi problemau 
newydd a gwahanol yn gyson. Camp Menter Caerdydd yw 
gallu creu ac arwain tîm o bartneriaid sydd bellach 
yn teimlo yn rhan o Tafwyl, sydd yn golygu datblygu 
a mentro er mwyn sicrhau bod Tafwyl yn parhau i dyfu 
fel gŵyl Gymraeg flaengar a chynhwysol. Hir oes!”

4.7K WEDI GWYLIO YN ÔL 
DROS Y PYTHEFNOS AR ÔL 
YR ŴYL



GWYLIO’N YNYSIG NEU 
GYDA RHYWUN ARALL? 

35% wedi gwylio ar eu pen eu hunain

39% gydag 1-2 berson

26% gyda 3-6 pherson

77% Caerdydd 6% Bro Morgannwg 14% Gweddill Cymru 

 LLE YN Y BYD? 
Y GWYLIO O FEWN CYMRU

77% 6% 14%

70% Cymru 26% Lloegr 
(Llundain, 
Bryste)

2% Gogledd 
Iwerddon

2% Yr Alban

Y GWYLIO O FEWN Y DU 
70% 26%

Tsieina  

Rwsia 

Brasil

Gwlad Thai

Indonesia 

Yr Ariannin

UDA 

Mecsico 

Kazakhstan 

Y GWYLIO’N FYD-EANG YN CYNNWYS



10,000 WEDI TIWNIO 
MEWN I’R RHAGLEN 
UCHAFBWYNTIAU

RHAGLEN UCHAFBWYNTIAU S4C
Roedd hi’n bleser cydweithio gydag S4C er mwyn cynnig 
rhaglen uchafbwyntiau Tafwyl eleni wrth i’r ŵyl 
ddathlu ei phen-blwydd yn bymtheg oed.

10k
wedi tiwnio 

mewn 

48% gliniadur / cyfrifiadur

33% ffôn symudol

27% tabled

9% arall (nifer yn castio i 
sgrin ar deledu mawr; nifer yn 
defnyddio mwy nag un ddyfais ar 
y tro)

PA DDYFAIS A 
DDEFNYDDIWYD I WYLIO?

18-24 10%

25-34 8%

35-44 21%

45-54 38%

55-64 20%

65+ 3%

OED

Cymraeg rhugl 82%

Dysgu 7%

Di-Gymraeg 11%

IAITH

PWY OEDD YN GWYLIO?



CRYNHOI
Mawr yw ein diolch i bob un person gyfrannodd at lwyddiant 
Tafwyl eleni mewn rhyw ffordd – boed yn artistiaid, cyfranwyr, 
trefnwyr, cynhyrchwyr, arianwyr, cefnogwyr, gwirfoddolwyr neu’n 
gynulleidfa.

Roedd yn brofiad mor arbennig cael cynulleidfa fechan o fewn 
muriau’r castell am ychydig oriau i ddathlu pen-blwydd Tafwyl 
yn 15 oed. Braint oedd cael artistiaid yn perfformio’n fyw 
o flaen cynulleidfa mewn gŵyl gerddorol am y tro cyntaf yng 
Nghymru ers mis Mawrth 2020!  Braf hefyd oedd gweld cynifer yn 
mwynhau’r wledd o gelfyddyd Cymraeg o adref gyda thwf yn nifer 
ein gwylwyr digidol eto eleni.

Wrth i ni ystyried Tafwyl 2022 byddwn yn adolygu a mireinio’n 
gweledigaeth ac yn craffu ar lwyddiannau, cyfleoedd a heriau’n 
gŵyl hybrid eleni. Y bwriad fydd parhau i arloesi a darparu 
gŵyl falch a chynhwysol sy’n dathlu iaith, celfyddyd a 
diwylliant Cymreig hyderus yng nghanol Caerdydd.

94% YN HOFFI GWELD TAFWYL/MENTER 
CAERDYDD YN PARHAU I GYNNIG 
DIGWYDDIADAU DIGIDOL

94%

100% YN TEIMLO BOD YR ŴYL YN 
GROESAWGAR

100%

100% YN DEBYGOL O DDYCHWELYD I TAFWYL100%



DIOLCH

“Roedd y staff yn gyfeillgar a theimlad positif iawn 
i’r digwyddiad. Diolch yn fawr am drefnu! Mae e wedi 
rhoi hyder i mi fynd i fwy o ddigwyddiadau tebyg yn y 
dyfodol. Diolch enfawr!”

“Please pass on my love and thanks to the artists and 
also the organisers, sound, video, lighting, runners, 
security, makeup, transport and anyone else involved 
I’ve missed”

“Wedi rili mwynhau a hyfryd gallu joio gwrando ar 
gerddoriaeth byw unwaith eto. Diolch o galon i chi gyd 
am eich holl waith caled. Mi oedd yn werth pob munud!” 

“GWYCH!!!!! Diolch yn fawr iawn i’r trefnwyr am wyl 
oedd yn hollol ddiogel ond hefyd wedi llwyddo i greu 
awyrgylch ac wedi mwynhau gymaint! Diolch diolch diolch 
Tafwyl”

“Roedd yn ddigwyddiad proffesiynol ac yn lwyddiant 
ysgubol yn fy marn i”

“Diolch yn fawr iawn! Digwyddiad arbennig a wir wedi 
mwynhau”

“Diolch o waelod calon! Uchafbwynt bendigedig i’r 
flwyddyn a hyfryd cael bach o ‘normalrwydd!’”


