
 

   
 

 
Datganiad i’r Cyfryngau 
31 Ionawr 2023 
I’w ryddhau ar unwaith 
 
 

Ffilmiau Cymreig i gadw golwg amdanynt mewn sinemâu yn 2023 

 

Croeso i 2023 a llu o ffilmiau Cymreig i roi yn eich dyddiadur ar gyfer y sinema. Mae 

Canolfan Ffilm Cymru wedi rhoi detholiad o’r ffilmiau mwyaf disgwyliedig â chysylltiadau 

Cymreig at ei gilydd, a fydd i’w gweld mewn sinema yn eich ardal chi eleni. 

 

Yn gyntaf, mae Timestalker. Mae’r ffilm, a gynhyrchwyd gan Vaughan Sivell a aned yn Sir 

Benfro, yn adrodd hanes rhamantydd diymwared sy’n teithio drwy amser (Alice Lowe) wrth 

iddi ddelio â chariad, marwolaeth ac ailymgnawdoliad. 

 

Os ydych chi’n hoff o ffilmiau bywgraffiadol, cadwch olwg am Y Sŵn gan y bobl greadigol o 

Gymru y tu ôl i’r ffilm lwyddiannus o 2022 Gwledd (Roger Williams a Lee Haven Jones), sy’n 

adrodd hanes y gwleidydd eiconig, Gwynfor Evans, ac esgyniad S4C yn ystod oes Thatcher. 

 

Ffilm arall y mae disgwyl mawr amdani yw Yr Almond and the Seahorse. Fe’i hysgrifennwyd 

gan Kaite O'Reilly o Lanarth, a dyma’r ffilm gyntaf i gael ei chyfarwyddo gan Celyn Jones o 

Ynys Môn, sydd â thrac sain gan Gruff Rhys (Super Furry Animals). Mae Rebel Wilson yn 

chwarae’r brif ran yn y ffilm fel Sarah, archaeolegydd uchelgeisiol, sy’n dygymod ag anaf 

trawmatig ei phartner i’r ymennydd. 

 

Gall cynulleidfaoedd edrych ymlaen at storïau rhyngwladol gan storïwyr o Gymru hefyd, o 

apartheid yn Ne Affrica (London Recruits) i’r asiantaeth fodelau drawsryweddol gyntaf (Being 

Hijra). Mae’r ffilmiau hyn yn cynnig cynrychiolaeth hollbwysig i gymunedau lleiafrifol, mewn 

cyd-destun Cymreig, gan roi llwyfan i ni siapio sut rydym ni’n gweld ein hunain fel cenedl a 

sut mae eraill yn ein gweld ledled y byd. 

 

Mae Radha Patel, Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru, yn 

esbonio: 

 

“Mae ar ein sinemâu lleol ein hangen ni gymaint ag yr ydym ni eu hangen nhw. Mae pob un 

o’r ffilmiau hyn yn dweud rhywbeth am Gymru, p’un a ydyn nhw’n ymwneud yn uniongyrchol 

â’n gwlad neu beidio. Y peth pwysicaf yw ein bod ni – fel cynulleidfaoedd – yn eu gwylio, yn 

siarad amdanyn nhw, yn siarad am beth maen nhw’n ei ddweud wrthym gyda’n ffrindiau ac 

ar-lein ac yn parhau i gefnogi sinemâu annibynnol, lleol er mwyn iddyn nhw allu parhau i 

ddangos ffilmiau sy’n archwilio hunaniaeth ddiwylliannol Cymru wrth i’r oes newid.” 

 

Dywedodd Kaite O'Reilly, awdur ‘The Almond and the Seahorse’: 

 

“Mae gan y ffilm hanes a chysylltiad maith â Chymru. Ysgrifennais y sgript theatr yn gyntaf 

yn 2008, ac roedd yr ymateb rhyfeddol i’r ddrama yn golygu bod Celyn Jones a minnau’n 

benderfynol o ddod â’r stori gudd hon i’r sgrin, i godi ymwybyddiaeth, rhoi gobaith a’r ymateb 



 

   
 

arbennig o galonogol a ddaw yn sgil profiad cyfunol. Mae’r sinema yn arbennig – mae’n 

rhyfeddol eistedd gyda ffrindiau a dieithriaid ledled Cymru, rhannu ennyd dirgrynol a gwneud 

sŵn am yr ‘epidemig mud’ – i roi gwybod i bobl nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.”  

 

Mae Emilie Barra, Pennaeth Marchnata Signature Entertainment, yn ychwanegu: 

‘‘Yma yn Signature Entertainment, rydym yn falch o gefnogi ffilmiau annibynnol ac rydym yn 

arbennig o gyffrous i fod â dwy ffilm Gymreig ar ddod yn 2023. Mae’r ddrama ffuglen 

wyddonol gyffrous tra gwreiddiol ac sydd wedi’i chanmol gan adolygwyr, LOLA, yn 

gynhyrchiad gan Iwerddon a’r DU, sydd ag elfennau Cymreig ac sy’n ffilm gyntaf ragorol i 

Andrew Legge. Rydym hefyd yn falch iawn o gefnogi’r gwneuthurwr ffilmiau toreithiog o 

Gymru, Jamie Adams, a’i ddrama ramantus newydd sy’n llawn sêr, SHE IS LOVE. Edrychwn 

ymlaen at gydweithio â Chanolfan Ffilm Cymru a sinemâu lleol i ddangos y perlau hyn i 

gynulleidfaoedd yng Nghymru.” 

Mae prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru (MIW) Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu ffilmiau â 

chysylltiadau Cymreig. Mae’n cynnig lle o weithgareddau trwy gydol y flwyddyn mewn 

partneriaeth ag arddangoswyr o Gymru, gan gynnwys catalog ffilmiau, sy’n cynnwys dros 

600 o ffilmiau byr a phrif ffilmiau â chysylltiadau Cymreig. 

   

Mae MIW yn bosibl diolch i gyllid gan Cymru Creadigol a Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilmiau 

(FAN) BFI, yn dyfarnu cyllid gan y Loteri Genedlaethol. Mae FAN BFI yn cynnig cymorth i 

arddangoswyr ledled y DU i roi hwb i raglennu diwylliannol ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd 

amrywiol. Yng Nghymru, caiff y gweithgarwch hwn ei arwain gan Ganolfan Ffilm Cymru, sy’n 

cael ei rheoli gan Chapter. 

 

 

Ffilmiau Cymreig 2023 

 
She is Love 

Dyddiad Rhyddhau: 3 Chwefror 2023 

Tystysgrif: 15 

Talent Gymreig: Cyfarwyddwr: Jamie Adams 

Bydd drama ramantaidd ddwys a chyfareddol Jamie Adams (Black Mountain Poets, Love 

Spreads), sef gwneuthurwr ffilmiau a enwebwyd ar gyfer gwobr BIFA, She Is Love, yn cael ei 

rhyddhau mewn sinemâu ac ar blatfformau digidol ar 3 Chwefror. Mae Haley Bennett (Cyrano, 

The Girl on the Train a The Magnificent Seven) a Sam Riley (Control, Free Fire ac On the 

Road) a enwebwyd ar gyfer gwobrau BAFTA ac wedi ennill gwobr BIFA, yn serennu fel cyn-

gariadon sy’n cyfarfod â’i gilydd ddegawd ar ôl iddynt wahanu. Pan mae Patricia (Haley 

Bennett) yn cyrraedd gwesty gwledig yng Nghernyw, mae’n dod ar draws ei chyn-ŵr, Idris 

(Sam Riley), sy’n rheoli’r gwesty â’i gariad, Louise (Marisa Abela, Industry). Mae pethau’n 

lletchwith yn syth ac mae’r cyn-bâr yn ailgysylltu â’i gilydd yn ystod noson hir a blêr pan maent 

yn ailedrych ar y gorffennol ac yn ystyried dechrau o’r newydd. 

 

Lle i wylio ‘She is Love’: 
 

Theatr Torch, Aberdaugleddau (10 – 16 Chwefror)  

 

 

https://canolfanffilmcymru.org/cy/catalog-ffilmiau/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/she-is-love/
https://www.torchtheatre.co.uk/


 

   
 

London Recruits 

Dyddiad Rhyddhau: 1 Mawrth 2023 

Tystysgrif i'w chadarnhau 

Talent Gymreig: Cyfarwyddwr: Gordon Main, Cynhyrchwyr: John Giwa-Amu, Peter Edwards, 

Geoff Arbourne 

Mae London Recruits yn ffilm ddogfen sydd ar ddod am grŵp o ddynion a menywod ifanc a 

ymgymerodd â chenadaethau ar gyfer y Gyngres Genedlaethol Affricanaidd (ANC) yn ystod 

apartheid yn Ne Affrica. Cadwyd hyn yn gyfrinach am dros 40 o flynyddoedd ac mae’r stori wir 

hon yn dogfennu eu rhan yn y frwydr faith am ryddid. 

  

Y Sŵn 

Dyddiad Rhyddhau: 13 Mawrth 2023 

Tystysgrif i'w chadarnhau 

Talent Gymreig: Cyfarwyddwr: Lee Haven Jones, Ysgrifenydd: Roger Williams Cynhyrchwyr: 

Roger Williams a Steffan Wilson Jones  

Ysgubodd Margaret Thatcher i rym ym 1979 â maniffesto a oedd yn addo sefydlu sianel 

deledu Gymraeg. Fisoedd ar ôl dechrau ei phrifweinidogaeth, torrodd ei gair a sbardunwyd 

protestiadau yng Nghymru. Yn erbyn cefnlen o anufudd-dod sifil, mae’r gwleidydd eiconig 

Gwynfor Evans yn addo llwgu i farwolaeth oni bai bod y llywodraeth yn newid ei meddwl. Dyma 

un o’r penodau mwyaf lliwgar yn hanes Cymru gyfoes yn cael ei hadrodd mewn ffordd 

ddychmygol ac unigryw. 

  

Lle i wylio ‘Y Sŵn’: 

 
 Cellb, Blaenau Ffestiniog (10 Mawrth gyda Holi ac Ateb) 

 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth   (10 – 16 Mawrth) 

 Neuadd Gwyn, Castell Nedd (13, 16 a 18 Mawrth)  

 Galeri, Caernarfon (13 – 17 Mawrth) 

 Pontio, Bangor (13-19 Mawrth gyda Holi ac Ateb) 

 Yr Egin, Gaerfyrddin (15, 16 a 17 Mawrth gyda Holi ac Ateb) 

 Theatr Sir Gar, Gaerfyrddin (16 Mawrth) 

 Theatr Mwldan, Aberteifi (19, 21 a 23 Mawrth gyda Holi ac Ateb) 

 Y Stiwt Rhos, Wrexham (21 Mawrth gyda Holi ac Ateb) 

 Theatr Felinfach, Ceredigion (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Theatr Derek Williams, Bala  (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Neuadd Gyhoeddus Brynaman (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Canolfan y Celfyddydau Chapter,Caerdydd (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Wyeside, Llanfair ym Muallt (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Clwb Ffilm Dinbych (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Home Manchester (dyddiad i'w gadarnhau) 

 Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe (dyddiad i'w gadarnhau) 

 

  

Mae dyddiadau yn amodol i newid. Cadwch lygad ar wefan y sinema ar gyfer manylion am 

ddangosiadau ffilmiau i ddod. 

https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/london-recruits/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/y-swn/
https://cellb.square.site/
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/whats-on/film
https://gwynhall.com/cy/cinema/
https://galericaernarfon.com/sinema?_ga=2.258745673.290974172.1673345623-1186410170.1673345623
https://www.pontio.co.uk/Online/default.asp?doWork::WScontent::loadArticle=Load&BOparam::WScontent::loadArticle::article_id=D827DCAD-6AD8-4A2D-8A7D-C5C9D19AAE3E&menu_id=2A3620A2-89AA-40FC-B1A4-D645106FD5B9
https://yregin.cymru/cy/
https://www.theatrausirgar.co.uk/cy/beth-sy-mlaen
https://mwldan.co.uk/cy
http://www.stiwt.com/cy
https://theatrfelinfach.cymru/
https://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/
https://theatrderekwilliams.cymru/
https://www.brynammancinema.org/
https://www.chapter.org/cy/digwyddiadau/ffilm/
https://www.wyeside.co.uk/?locale=cy
https://denbighfilmclub.co.uk/
https://homemcr.org/
https://pontardaweartscentre.com/cy/cinema/


 

   
 

LOLA 

Dyddiad Rhyddhau: Ebrill 2022 

Tystysgrif i'w chadarnhau 

Talent Gymreig: Cynhyrchwyr Catryn Ramasut ac Alice Lusher (ieie Productions) 

Ym 1941, mae’r chwiorydd Thom a Mars wedi adeiladu peiriant o’r enw LOLA sy’n gallu 

rhyng-gipio darllediadau radio a theledu o’r dyfodol. Mae hyn yn eu galluogi i fwynhau 

cerddoriaeth o’r 50au, 60au a’r 70au, twyllo’r bwcis a bod yn bynciaid gwyllt ymhell cyn i’r 

mudiad hwnnw fodoli. Ond wrth i’r Ail Ryfel Byd ddwysáu, mae’r chwiorydd yn penderfynu 

defnyddio’r peiriant i ryng-gipio gwybodaeth o’r dyfodol a all helpu â chudd-wybodaeth filwrol. 

  

Portrait of Kaye 

Dyddiad Rhyddhau: Ar gael i archebu nawr 
Tystysgrif: 12a 
Talent Gymreig: Cyfarwyddwr: Ben Reed, Producer: Hayley Williams 

Mae Kaye wedi’i chyfyngu gan agoraffobia ar hyd ei hoes ac mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i 

bywyd o fewn pedair wal tŷ ei rhieni. Mae wynebau a bywydau hen sêr y byd ffilmiau yn ei 

rhyddhau rhag ei hofnau ac mae’n gludo eu lluniau ochr yn ochr â rhai ei theulu ymadawedig 

ar waliau ei thŷ, gan greu gludwaith caleidosgopaidd sy’n cymysgu hanes personol â ffantasi 

Hollywood. Mae Portrait of Kaye, sy’n cael ei dangos o lygad y ffynnon mewn ymsonau rhydd, 

yn bortread chwerwfelys o fenyw yn creu eu hunaniaeth unigryw ei hun wrth ymdrin â 

dylanwadau croes hiwmor anweddus ei mam a phryderon ei thad. 

  

The Almond and The Seahorse 

Dyddiad Rhyddhau: I'w Gadarnhau 

Tystysgrif i'w chadarnhau 

Talent Gymreig: Cyfarwyddwr: Celyn Jones, Ysgrifenwyr: Celyn Jones and Kaite O’Reilly, 

Cerddoriaeth Gruff Rhys 

Beth sy’n digwydd pan mae amser yn cudd-ymosod arnoch – eich atgofion yn cael diflannu 

a’ch perthnasoedd yn cael eu dileu? Mae’r ffilm ddoniol, deimladwy a gwefreiddiol hon yn dilyn 

dau bâr wrth iddynt ddygymod â chanlyniad damweiniau trawmatig a sut maent yn llywio’r 

llwybrau newydd yn eu bywydau. Mae Sarah (Rebel Wilson), archaeolegydd uchelgeisiol, yn 

brysur y bydd ei phartner, Joe (Celyn Jones), yn ei anghofio wrth i’w gof fynd i gyfeiriad 

newydd. Ar yr un pryd, mae Gwen (Trine Dyrholm), yn sownd mewn ystumdro amser lle mae’r 

wyneb yn y drych yn anghyfarwydd ac mae dieithryn wrth y drws sy’n honni mai hi yw ei 

phartner, Toni (Charlotte Gainsbourg). Mae Doctor Falmer (Meera Syal) yn gwrthod colli 

gobaith ynddynt ac yn benderfynol o beidio â gadael iddynt ymddatod. 

  

Being Hijra 

Dyddiad Rhyddhau: Haf / Hydref 2023 

Tystysgrif: 12a 

Talent Gymreig: Cyfarwyddwr: Ila Mehrotra. 

Mae’r daith hynod bersonol ac emosiynol hon, a ffilmiwyd dros gyfnod o 6 blynedd, yn croniclo 

poen a balchder Rudrani Chettri a’r gymuned drawsryweddol yn New Delhi, wrth iddynt fynd 

ati i greu’r asiantaeth fodelau drawsryweddol gyntaf yn India. Yn yr un modd â llawer eraill yn 

y gymuned drawsryweddol, mae Rudrani a’i modelau’n cael eu gwrthod gan eu teuluoedd, eu 

gorfodi i fyw a gweithio ar y strydoedd, eu curo a’u treisio. Serch hynny, er gwaethaf pob 

disgwyl, daw Rudrani’n actifydd trawsryweddol enwocaf New Delhi, gan lansio’r asiantaeth 

dan lygad tanbaid y cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol. 

https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/lola/
https://filmhubwales.org/en/films/portrait-of-kaye/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/the-almond-and-the-seahorse/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/hijra/


 

   
 

Timestalker 

Dyddiad Rhyddhau: I'w Gadarnhau 

Tystysgrif i'w chadarnhau 

Talent Gymreig: Cynhyrchydd: Vaughan Sivell 

Mae Timestalker yn dilyn ar arwres anlwcus, Agnes (Alice Lowe), trwy amser wrth iddi syrthio 

mewn cariad â’r dyn anghywir dro ar ôl tro, marw mewn ffordd erchyll, cael ei hailymgnawdoli 

ganrif yn ddiweddarach cyn cyfarfod ag ef eto a dechrau’r cylch unwaith eto. Mae’n un stori 

sy’n cael ei hadrodd dros sawl cyfnod, bob un ohonynt â’r holl hynt a helynt a ddaw yn sgil 

dilyn eich calon. Neu eich lwynau, efallai... 

  

Ffilmiau eraill i gadw golwg amdanynt: 

 Protein 

 The Eternal Daughter  

 A Million Days 

 Bolan’s Shoes 

 Un Nos Ola Leaud 

 Daliland 

 

Gall cynulleidfaoedd weld newyddion am ffilmiau sydd i ddod ar  yr adran gwnaethpwyd yng 
Nghymru ar wefan Canolfan Ffilm Cymru neu drwy ddilyn @Filmhubwales ar y cyfryngau 
cymdeithasol.    
 

- DIWEDD - 

 

Mae asedau canlynol ar gael: 

 Delweddau llonydd o’r ffilmiau 

 Erthygl gan Nia Edwards-Behi ar bwysigrwydd ffilmiau Cymreig. 
  

 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda: 

 
Radha Patel, Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru ar 02920 311 063  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 

 
 

Nodiadau i Golygyddion: 
 
 

Am Ganolfan Ffilm Cymru 

Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos 

ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-

weithio gyda dros 315 o arddangoswyr ein bwriad ydy cynnig y ffilmiau Prydeinig a 

rhyngwladol gorau i bob cynulleidfa ar draws Cymru a’r DU. Ers sefydlu Canolfan Ffilm 

Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 300 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 560,000 

o aelodau cynulleidfa. 

https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/timestalker/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/protein/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/the-eternal-daughter/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/a-million-days/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/ffilmiau/bolans-shoes/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/gwnaethpwyd-nghymru/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/gwnaethpwyd-nghymru/
mailto:%E2%80%AFradha@filmhubwales.org
mailto:lisa@filmhubwales.org
mailto:hana@filmhubwales.org
https://canolfanffilmcymru.org/cy/aelodau/


 

   
 

Rydym yn rhan o rwydwaith wyth canolfan yn y DU a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig 

(BFI) fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff 

Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru.  

Rydym hefyd yn falch o arwain ar strategaeth sinema cynhwysol ar ran FAN BFI.  

 

Gwefan, 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 

 
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 
● 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. 
 
Website, Facebook, Twitter  

https://www.bfi.org.uk/supporting-uk-film/distribution-exhibition-funding/film-audience-network
https://www.chapter.org/cy/
https://inclusivecinema.org/
https://canolfanffilmcymru.org/cy/
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
https://www.bfi.org.uk/
https://www.facebook.com/BritishFilmInstitute
https://twitter.com/bfi


 

   
 

 
Am Chapter 

Chapter ydy un o ganolfannau celfyddydau mwyaf, a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemâu, 
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 
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