
 

   
 

 
Datganiad i’r cyfryngau 
Mercher 12 Ionawr 
I’w ryddhau ar unwaith 

 
Cast Hollywood yn serennu mewn ffilm Gymreig newydd am Achub 

Sinema ym mis Ionawr eleni  
 

Mae Samantha Morton (Walking Dead) a Tom Felton (Harry Potter) yn serennu mewn ffilm 
Gymreig aniibynnol newydd, ‘Save the Cinema’, sydd yn adrodd stroi wir y frwydr i achub Theatr y 

Lyric yn Sir Gaerfyrddijn. 
 

Fe fydd y ffilm Sky Original yn cael ei rhyddhau ar Ionawr 14 2022, ar adeg holl bwysig i sinemau 
Cymru. Mae nifer wedi cyhoeddi gostyngiad o rhwng 50-70% mewn cynulleidfaoedd ers cyflwyno’r 
pas COVID yng Nghymru, gyda rhai yn ystyried cau dros dro.    

Wedi’i chyfarwyddo gan Sara Sugarman,a anwyd yn y Rhyl, mae’r ffilm wedi cael ei hysbrydoli gan 
ddigwyddiadau bywyd go iawn dan arweiniad  Liz Evans (Samantha Morton). Wedi’i gosod yng 
Nghaerfyrddin ym 1993, cyhoeddodd cyngor y dref y byddai Theatr y Lyric yn cael ei ddymchwel a 
chanolfan siopa yn cael ei adeiladu ar y safle. Gyda chymorth dyn post oedd yn gynghorydd tref, 
Richard (Tom Felton), fe wnaethon nhw ysgrifennu i Hollywood i ofyn am gymorth. Un alwad ffôn 
yn hwyr yn y nos yn ddiweddarach mae un o wneuthurwyr ffilm enwocaf Holywood yn rhoi cymorth 
enfawr i’r Lyric gyda premiere na wnaiff Caerfyrddin fyth ei anghofio. Mae Save the Cinema yn 
dangos sut y gall penderfyniad tref fechan yng Nghymru, wedi’i ysbrydoli gan hud y sinhema, ddod 
â Hollywood i’w cartref. 

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:  
 
“Mae cael neges am werth sinema i’n cymunedau wedi’i lapio mewn ffilm Gymreig ar hyn o bryd yn 
teimlo fel anrheg. Mae sinemau wedi brwydro yn ddiflino i gadw ar agor i’w cynulleidfaoedd drwy 
gydol COVID, gan gynnig gwasanaethau holl bwysig sydd wedi mynd i’r afael ag ynysigrwydd yn 
ystod y pandemig. I osgoi cau, mae angen inni gefnogi ein sinemau nawr. Gyda ffilm Save the 
Cinema,sydd yn adlewyrchu ysbryd ein cymunedau Cymreig, mae’n gyfle gwych i wneud hynny.” 
 
Mae  Canolfan Ffilm Cymru yn hyrwyddo’r ffilm mewn partneriaeth gyda Sky Cinema, fel rhan o’u 
strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, sydd yn dathlu ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Fe 
fydd cynulleidfaoedd yn gallu gweld cyfweliadau ac adolygiadau arbennig drwy’r gyfres ‘The Whole 
Story’ ac mae Canolfan Ffilm Cymru yn credu y gall gwylio straeon Cymreig amrywiol ar y sgrin 
helpu i lunio ein synnwyr o hunaniaeth cenedlaethol a diwylliannol, gan herio sut rydym ni yn gweld 
ein hunain a hefyd sut mae’r byd o’n hamgylch yn gweld Cymru.   
 

Dywedodd Gareth Bailey, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth:  
 
“Mae sinema yn dreftadaeth inni, y gorffennol a’r dyfodol. Gall ddod ag unrhyw amser neu le, boed 
yn real neu yn ddychmygol, yn fyw. Y sinema ydy’r lle y mae gwneuthurwyr ffilmiau yn gallu rhannu 
eu breuddwydion gyda chynulleidfaoedd ar draws y byd, a lle y gall cynulleidfaoedd ddod ynghyd i 
rannu profiad cymunedol o fwynhau ffilm gyda’i gilydd. Mae gan sinema rôl yr un mor bwysig yn ein 
treftadaeth ag sydd gan y theatr, a gall ddal munud hudolus ar ffilm a fydd gyda ni am byth.” 
 
Dywedodd Pauline Burt, Prif Swyddog Gweithredol Ffilm Cymru, a fuddsoddodd yng 
nghynhyrchiad 'Save the Cinema': 

https://filmhubwales.org/en/the-whole-story/
https://filmhubwales.org/en/the-whole-story/


 

   
 

“Fel cyllidwyr balch o ffilm Sara Sugarman, 'Save the Cinema', mae'n gyffrous gweld pobl ar draws 
Cymru yn mwynhau’r stori gynnes, gartrefol hon yn y lle perffaith - eu sinemâu lleol. Gweithiodd y 
cast a’r criw gyda’r gymuned leol i ddod â rhywfaint o teimlad 'Hollywood' i Gymru yn ystod yr 
amseroedd anodd hyn, a nawr allwn ni ddim aros i 'Achub y Sinema' gyda chi! ” 
 

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn cynnig llu o weithgareddau gydol y flwyddyn mewn 
partneriaeth gydag arddangoswyr Cymreig, gyda’r nod o hyrwyddp ffilmiau Cymreig i 
gynulleidfaoedd, yn cynnwys catalog ffilmiau gyda dros 1000 o ffilmiau byr a ffilmiau gyda 
chysylltiadau Cymreig.   
 
Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn bodoli diolch i gyllid gan Cymru Creadigol a chyllid  Loteri 
Cenedlaethol gan BFI (Sefydliad Ffilmiau Prydeinig) drwy ei Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). 
Mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig annibynnol a 
ffilmiau rhyngwladol dryw gydol y flwyddyn – gweinyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm 
Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm.  
 
Caiff dros 30M ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol. 

 

Fe fydd Save the Cinema mewn sinemau ac ar Sky o 14 Ionawr 2022 (dyddiadau yn 
amodol i newid – gweler gwefannau sinemau). Cyhoeddir rhagor o leoliadau a 

dyddiadau eto: 
 

 Brynamman Public Hall (14 - 21 Ionawr) 

 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (14 - 21 Ionawr) 

 Cellb, Blaenau Ffestiniog (14 - 17 Ionawr) 

 Gwyn Hall, Castell-nedd (14 - 21 Ionawr)  

 Kinokulture, Oswesty (14 - 17 Ionawr) 

 Pontio, Bangor (14 - 20 Ionawr) 

 Premiere, Caerdydd (14 - 21 Ionawr) 

 Reel Cinema, Port Talbot (14 - 20 Ionawr) 

 Showcase, Caerdydd (Nantgarw) (14 Ionawr) 

 The Savoy, Trefynwy (14 - 20 Ionawr) 

 Theatr Gwaun, Abergwaun (14 - 16 Ionawr) 

 Theatr Mwldan (14 - 18 Ionawr) 

 Theatr y Lyric Caerfyrddin (14 - 28 Ionawr) 

 Wyeside, Llanfair ym Muallt (14 - 18 Ionawr)   

O 17 Ionawr 2022 

 Taliesin, Abertawe (17 Ionawr) 

O 21 Ionawr 2022 

 Chapter, Caerdydd (21 - 28 Ionawr) 

O 28 Ionawr 2022 

 The Torch, Aberdaugleddau (28 Ionawr - 1 Chwefror) 

-Diwedd- 

Mae asedau Save the Cinema canlynol ar gael 

 Lluniau o’r ffilm 

 Fideos o arddangosfeydd yn siarad am bwysigrwydd sinema Cymreig 

 Blog fideo gan Into Film (Cyn-Aelod) am eu hymweliad i sinema leol. 

https://filmhubwales.org/en/film-catalogue/
https://www.brynammancinema.org/
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy
http://cellb.org/
https://gwynhall.com/cy/
https://www.kinokulture.org.uk/
https://www.pontio.co.uk/
https://cardiff.premierecinemas.co.uk/PremiereCinemasCardiff.dll/Home
https://reelcinemas.co.uk/port-talbot/now/
https://www.showcasecinemas.co.uk/showtimes/showcase-cardiff-nantgarw
https://monmouth-savoy.co.uk/
https://theatrgwaun.com/
https://mwldan.co.uk/
https://www.theatrausirgar.co.uk/en/whats-on
https://www.wyeside.co.uk/?locale=en
https://www.taliesinartscentre.co.uk/en/
https://www.chapter.org/
https://www.torchtheatre.co.uk/


 

   
 

 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda: 

Radha Patel, Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymruar ar radha@filmhubwales.org 
Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu, ar 02920 311 067 / lisa@filmhubwales.org 
Hana Lewis, Rheolwraig Strategol, ar 02920 353 740 / hana@filmhubwales.org 

 
Am Ganolfan Ffilm Cymru 
Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd 
o gwmpas Cymru. Yn rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI a gyda chefnogaeth cyllid y 
Loteri Cenedlaethol, mae FHW yn rheolaidd yn datblygu dulliau arloesol i bobl fynd i’r sinema 
gyda’i leoliadau aelod annibynnol. 

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn un o wyth o ‘ganolfannau’ DU gyfan sydd yn rhan o 
Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol, a 
Chapter wedi’i benodi yn Gorff Arweiniol Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Ein nod ydy 
datblygu’r sector arddangos drwy ymchwil, hyfforddiant a chymorth prosiect datblygu 
cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, rydym wedi cefnogi dros 225 o 
brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 480,000 o aelodau cynulleidfa. 
 
Rydym hefyd yn falch o arwain ar strategaeth sinema cynhwysol ar ran FAN BFI.  
 
Website, Twitter, Facebook, Instagram 
 
Am Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI  
Gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol, mae FAN BFI yn ganolog i nod y BFI o sicrhau 
bod y dewis mwyaf o ffilm ar gael i bawb. Wedi’i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd 
sinema DU ehangach a mwy amrywiol i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, mae FAN yn 
gydweithrediad DU gyfan, unigryw sydd yn cynnwys wyth o ganolfannau a reolir gan gyrff a 
lleoliadau ffilm amlwg wedi’u lleoli’n strategol o amgylch y wlad. Mae FAN hefyd yn cefnogi 
datblygiad talent gyda Swyddogion Talent Rhwydwaith BFI ym mhob un o’r canolfannau yn 
Lloegr, gyda chenhadaeth o ddarganfod a chefnogi.awduron, cyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr 
talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.  

Canolfannau Ffilm FAN BFI:  

 Canolfan Ffilm y Midlands dan arweiniad Broadway, Nottingham yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda Flatpack Birmingham 

 Canolfan Ffilm Gogledd Lloegr dan arweiniad Showroom Workstation, Sheffield a 
HOME Manceinion  

 Canolfan Ffilm De Ddwyrain Lloegr dan arweiniad Swyddfa Sinema Annibynnol  

 Canolfan Ffilm De Orllewin Lloegr dan rweiniadt Watershed ym Mryste 

 Canolfan Ffilm yr Alban dan arweiniad Glasgow Film Theatre  

 Canolfan FFilm Gogledd Iwerddon dan arweiniad Queen’s University Belfast  

 Canolfan FFilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd 

 Canolfan Ffilm Llundain dan arweiniad Film London 

Gwefan BFI FAN  

 
Am BFI 
Rydym yn elusen diwylliannol, dosbarthydd y Loteri Cenedlaethol a chorff arweiniol y DU ar 
gyfer ffilm a’r ddelwedd symudol. Ein cenhadaeth ydy: 

 Cefnogi creadigrwydd a chwilio am y genhedlaeth nesaf o adroddwyr straeon y DU 

 Tyfu a gofalu am Archif Cenedlaethol BFI, archif ffilm a theledu mwyaf y byd 

mailto:radha@filmhubwales.org
mailto:lisa@filmhubwales.org
mailto:hana@filmhubwales.org
https://inclusivecinema.org/
https://filmhubwales.org/en/
https://twitter.com/filmhubwales
https://www.facebook.com/FilmHubWales/
https://www.instagram.com/filmhubwales/?hl=en
https://www.bfi.org.uk/supporting-uk-film/distribution-exhibition-funding/film-audience-network


 

   
 

 Cynnig yr amrediad ehangaf o ddiwylliant delwedd symudol DU a rhyngwladol drwy ein 
rhaglenni a’n gwyliau – ar-lein ac mewn lleoliadau  

 Defnyddio ein gwybodaeth i addysgu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y 
cyhoedd 

 Gweithio gyda Llywodraeth a diwydiant i sicrhau twf parhaol diwydiannau sgrin y DU  

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae’r BFI yn elusen cofrestredig a reolir gan Siarter Brenhinol. 
Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Tim Richards. 
 
 
Am Chapter 
Chapter ydy un o ganolfannau celfyddydau mwyaf, a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, 
theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, bariau arobryn a dros 60 gofod gweithio 
diwylliannol a mwy. 

Mae gan Chapter enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig 
rhaglen newidiol barhaus o ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.  

Website, Facebook, Twitter 
 

About Save the Cinema  
Mae cast enwog yn Save the Cinema yn cynnwys Samantha Morton (Fantastic Beasts a Where 
To Find Them), Tom Felton (Harry Potter), Jonathan Pryce (The Two Popes), Adeel Akhtar (Enola 
Holmes), Erin Richards (Gotham), Owain Yeoman (Emergence), Susan Wokoma (Enola Holmes), 
Colm Meaney (Gangs Of London), Rhod Gilbert (Have I Got News For You) and Keith Allen 
(Kingsman: The Golden Circle).  Cyfarwyddwyd y ffilm gan Sara Sugarman (Confessions of a 
Teenage Drama Queen) a’i chyd-gynhyrchu gan Sky a Future Artists Entertainment mewn 
cysylltiad gyda. 
 
Watch the Trailer  
  

 

https://www.chapter.org/whats-on/film/
https://www.facebook.com/chapterarts
https://twitter.com/chaptertweets
https://www.youtube.com/watch?v=dG9Qfab6Z2s
https://www.wales.com/creative-wales
https://www.wales.com/creative-wales

