AROLWG I GYNULLEIDFAOEDD
Diolch i chi am fynychu'r digwyddiad hwn. Byddai'n dda gennym petaech chi'n treulio ychydig o funudau i roi adborth i
ni am eich profiad, er mwyn ein helpu ni i wella ein cyflwyniadau yn y dyfodol a sicrhau bod cymaint o bobl â phosib
yn eu mwynhau.

Gwybodaeth am y dangosiad / digwyddiad:
1. Enw'r lleoliad ___________________ 2. Ffilm / digwyddiad a fynychwyd ______________________
3. Dyddiad y ffilm / digwyddiad a fynychwyd (DD/MM/BBBB)

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

4. Sut clywoch chi am y digwyddiad hwn? (Ticiwch bob dewis perthnasol)
E-gylchlythyr
Papur newydd neu gylchgrawn
Trelar ar-lein
Teledu

Llyfryn / Taflen
Gwe-fan
Posteri
Gan ffrind
Facebook
Twitter
Radio
Cyfrwng arall ____________________________________________

5. Beth oedd eich prif gymhelliad dros fynychu'r digwyddiad hwn?
Y pwnc
Y cyfarwyddw(y)r
Argymhelliad gan ffrindiau / teulu
Gweithgareddau ychwanegol (cyflwyniad, sesiwn
holi-ac-ateb, gweithdy, trafodaeth ac ati ...)

Y genre
Yr actor(ion)
Yr adolygiadau
Cael profiad o rywbeth newydd
Y lleoliad
Yr amser
Y ffilm
Rheswm arall _________________________________

6. Pa sgôr fyddech chi'n ei rhoi i'r digwyddiad hwn o ran eich profiad ohono? (★ = gwael, ★★★★★ = gwych)

★

★★

★★★

★★★★

★★★★★

Os oedd y digwyddiad yn ddigwyddiad ★ neu ★★, sut gellid ei wella? ___________________________________

7. Pa dri gair fyddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich profiad?
__________________________________________________________________________________________

8. Pryd oedd y tro diwethaf i chi fynychu dangosiad neu ddigwyddiad yn y lleoliad hwn?
Hwn yw fy nhro cyntaf
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

Yn ystod y mis diwethaf
dros flwyddyn yn ôl

yn ystod y 6 mis diwethaf

9. Pa mor debygol ydych chi o fynychu dangosiad neu ddigwyddiad fel hyn eto?
Tebygol iawn

Tebygol

Ddim yn gwybod

Annhebygol

Hollol annhebygol

10. Sut brofiad oedd y digwyddiad / dangosiad hwn o'i gymharu â gwylio ffilm adref neu wylio ffilm
ar gais? Roedd y profiad:
tua'r un peth

yn well, oherwydd _______________________________________________________

yn waeth, oherwydd _________________________________________________________________
Trowch drosodd os gwelwch yn dda
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Ychydig o wybodaeth amdanoch chi yn awr:
Ni fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon at unrhyw ddiben ag eithrio gwerthuso .

11. Nodwch eich cod post cartref os gwelwch yn dda ___________________________________________
12. Ydych chi'n?
Fenyw

Gwryw

Arall: ______________________

Gwell gennyf beidio â datgelu'r wybodaeth

13. Beth yw eich oedran?
0-4 oed

5-15 oed

16-19 oed

20-24 oed

25-34 oed

35-44 oed

45-64 oed

65+ oed

14. Beth yw eich ethnigrwydd?
Grŵp ethnig arall:

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig

Cymysg / Grwpiau ethnig lluosog

Du neu Ddu Prydeinig

Gwell gennyf beidio â datgelu'r wybodaeth

__________________________

Gwyn

15. Ydych chi'n ystyried bod gennych anabledd?
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio anabledd fel 'diffyg corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol hir-dymor
ar allu person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd'.

Ydw

Nac ydw

Gwell gennyf beidio â datgelu'r wybodaeth

Ynglŷn â'ch arferion gwylio:
16. Dros y 12 mis diwethaf, pa rai o blith y canlynol ydych chi wedi eu defnyddio i wylio ffilm?
(Ticiwch bob dewis perthnasol)

Teledu

Ar-lein

DVD/Bluray

Sinema aml-sgrin

Dangosiadau dros dro

Sinema gymunedol neu gymdeithas ffilm

Sinema annibynnol / gelfyddydol

Fformat / canolfan arall ____________________

17. Pa fath o ffilmiau ydych chi'n eu gwylio fel arfer? (Ticiwch bob dewis perthnasol)
Ffilmiau prif ffrwd Hollywood

Ffilmiau iaith dramor / sinema'r byd

Ffilmiau archif (ffilmiau sydd dros 10 mlwydd oed)

Ffilmiau dogfen

Ffilmiau Prydeinig
Ffilmiau byrion

Ffilmiau gan artistiaid

Ffilmiau am bynciau'n ymwneud ag amrywiaeth (ee Du, Asiaidd, grwpiau ethnig lleiafrifol, LGBTQ, anabledd)

Ffilmiau o fath arall ________________________________________________________________________

18. Oeddech chi'n ymwybodol bod y digwyddiad hwn yn cael ei gefnogi gan Ganolfan Ffilm Cymru?
Oeddwn

19. A fyddai diddordeb gennych mewn cymryd rhan mewn ymchwil pellach?

Byddai

Nac oeddwn
Na fyddai

Os hoffech chi gymryd rhan mewn ymchwil pellach, nodwch eich
cyfeiriad e-bost mewn LLYTHRENNAU BREISION os gwelwch yn dda: ____________________________________
Eich dewis iaith:

yn Saesneg

yn Gymraeg

Unrhyw sylwadau pellach:

Diolch i chi am eich amser a'ch cymorth.
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