Adroddiad DAWNS YNG NGHYMRU: Tachwedd 2020
CEFNDIR
Lluniwyd yr adroddiad hwn gan Deborah Light, tra oedd yn gweithio fel rhan o Dasglu Llawrydd
y DU (FTF UK). Sefydlwyd y tasglu hwn gan FUEL gyda’r nod o gryfhau dylanwad y gymuned
lawrydd ym meysydd y theatr a pherfformio. Bu Deborah Light yn rhan o’r is-grŵp Tasglu
Llawrydd Cymru, a’r is-grŵp Tasglu Dawns Llawrydd y DU.
Lluniwyd yr adroddiad hwn gyda mewnbwn gan Jessie Brett, Bethan Cooper, June CampbellDavies, Laura Drane, Zosia Jo, Becky Johnson, Sarah Mumford a Josie Sinnaduri.

Seiliwyd yr adroddiad ar wybodaeth gan:
−
−
−
−

−
−
−

Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC): adroddiadau cyhoeddedig/datganiadau blynyddol.
Data dawns-benodol y Loteri y gofynnwyd amdano ac a ddarparwyd gan CCC i Dasglu
Llawrydd Cymru.
Canfyddiadau o Arolwg Llawrydd Cymru.
Gwybodaeth a gasglwyd yn ystod yr Ystafell Werdd Dawns (16 Gorffennaf 2020) a
hwyluswyd gan rai o aelodau o Dasglu Llawrydd Cymru, sef Zosia Jo, Deborah Light, Krystal
Lowe ac Anthony Matsena, gyda chymorth gan Groundwork, ac a fynychwyd gan dros 30 o
weithwyr llawrydd.
Gwybodaeth a gasglwyd gan Sarah Mumford o’r North Wales Dance Collective.
Gwaith yr is-grŵp Tasglu Dawns Llawrydd y DU.
Profiad ymarferol y cyfranwyr i’r papur hwn ac aelodau o Dasglu Llawrydd Cymru, ynghyd
â’u trafodaethau gyda, a gwybodaeth o, weithwyr llawrydd ledled Cymru.

1

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dau faes ffocws:
•

Y tangyllido cronig gan CCC ar gyfer dawns yng Nghymru, fel y gwelir o’r data a’r
ystadegau, sy’n cyfateb i, ac a gymhlethir gan, ddiffyg strategaeth benodol o ran y ffurf
gelfyddydol neu ddiffyg swyddog/ion neilltuol yn CCC er 2012.

•

Yr heriau systemig sy’n wynebu artistiaid dawns llawrydd a dulliau strategol (CCC a PCC)
o’u cefnogi yn y gwaith o ddatblygu, cynhyrchu a chyflwyno dawns yng Nghymru.

Nid yw’r adroddiad hwn yn darparu dull cynhwysfawr o fapio dawns yng Nghymru, ac nid yw
ychwaith yn cynrychioli lleisiau’r holl artistiaid dawns llawrydd yng Nghymru.
Rydym yn cydnabod bod yna PCCau, lleoliadau, sefydliadau sy’n derbyn arian prosiect ac eraill,
ynghyd â nifer o unigolion (yn cynnwys rhai yn CCC) sydd wedi ymrwymo i faes dawns yng
Nghymru ac sy’n gweithio’n galed i’w gefnogi. Nid yw’r papur hwn wedi cael y cwmpas i’w
alluogi i fapio’r gwaith hwnnw, a thra rydym yn amlygu’r heriau cronig a systemig mae’r sector
yn eu hwynebu, nid ydym yn ei danbrisio na’i danseilio.

TROSOLWG
DAWNS
Mae dawns yn ddull pwerus o fynegi a chyfathrebu sy’n symud pobl yn llythrennol ac yn ffigurol.
Mae dawns yn cysylltu pobl yn gorfforol, yn emosiynol ac yn niwrolegol, ac yn tynnu pobl at ei
gilydd mewn profiadau trawsnewidiol ar y cyd. Mae dawns yn cefnogi iechyd corfforol a
meddyliol, a lles, a gall fod yn hygyrch i bawb, naill ai fel cyfranogwyr neu fel cynulleidfa. Mae’n
ffurf ar gelfyddyd sydd, mewn ffordd ddilys, yn ein cysylltu â ni’n hunain ac ag eraill.

COVID-19
Bu maes y ddawns yn arbennig o fregus yng nghyd-destun effeithiau’r COVID-19. Mae ein ffurf
ni ar gelfyddyd yn dibynnu ar gysylltiad corfforol ag artistiad eraill ac â chynulleidfaoedd, ac ar
fynediad at ofod priodol – a chwtogwyd pob un o’r rhain. Gweithwyr llawrydd yw’r rhan fwyaf
o’r gweithlu dawns yng Nghymru, ac mae’r argyfwng hwn wedi amlygu pa mor fregus yr ydyn ni
mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae’r heriau i ddawns yng Nghymru yn gronig yn ogystal ag yn
llym.

ARIANNU, GWERTH AC ADNODDAU
Mae’r papur hwn yn manylu ar y modd y mae dawns yng Nghymru’n dioddef o dangyllido
dybryd o CCC, o’i gymharu â ffurfiau eraill ar gelf, ac o’r herwydd mae’n ddiffygiol mewn
adnoddau ac isadeiledd. Mae yna ddiffyg arbenigedd a chynrychiolaeth o’r ffurf ar gelf yn CCC,
ynghyd â’r realiti fod yr wybodaeth am ddawns mewn lleoliadau ledled Cymru yn gyfyng.
Oherwydd hynny, mae artistiaid dawns annibynnol yn gweithredu mewn tirlun na all eu cynnal.
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Prin yw’r mynediad at ofod, ac mae artistiaid dawns annibynnol yn ddiffygiol mewn
mecanweithiau cymorth i’w galluogi i ddatblygu, cynhyrchu a chyflwyno dawns. O ganlyniad,
mae artistiaid dawns yn aml yn ynysig, yn cael eu tangyllido ac yn cyflawni nifer o rolau
gwahanol: cyfarwyddo, coreograffi, perfformio, rheoli prosiect, hunan-gynhyrchu, addysgu,
hwyluso, darparu gweithgareddau ymgysylltiad, marchnata, rheoli llwyfan a mwy. Mae’r
disgwyliadau hyn ar artistiaid dawns yn afrealistig, ac yn arwain at yrfaoedd anghynaladwy, ac
anallu i ddatblygu cynnyrch artistig. Ni chaiff ystod a dyfnder sgiliau artistiaid dawns eu
gwerthfawrogi’n llawn, ac mae’r tâl yn aml yn isel. Rhywbeth amheuthun yw’r amser, y gofod a’r
cyfle i ganolbwyntio ar ddatblygu creadigol. Mae diffyg cyfleoedd, ynghyd â rhwystrau i gael
arian prosiect, yn golygu bod graddedigion newydd yn chwilio am gyfleoedd yn rhywle arall; o
ganlyniad, collir arbenigedd o fyd y ddawns wrth i artistiaid dawns profiadol naill ai adael Cymru
neu ddod o hyd i waith arall.

AMRYWIAETH, CYDRADDOLDEB, DAEARYDDIAETH ac IAITH
Ni ddarparwyd data gan CCC i lunio tystiolaeth ystadegol ar amrywiaeth, cynwysoldeb a
hygyrchedd maes y ddawns yng Nghymru. O’n profiad ymarferol ni, gwyddom fod tirlun y
ddawns yng Nghymru yn bennaf yn wyn, heb unrhyw anabledd, ac yn bennaf yn ymwneud â
bale ac arferion cyfoes. I dde Cymru yr aiff y rhan fwyaf o gyllid dawns CCC, ac mae’r cyfleoedd
hyd yn oed yn fwy cyfyngedig ar draws rhannau eraill o Gymru. Er ein bod yn cydnabod bod
prosiectau dawns, a gwaith dawns yn y gymuned ac mewn addysg, yn cael eu cynnal trwy
gyfrwng y Gymraeg, dim ond un PCC (APW) sy’n gweithio’n bennaf yn y Gymraeg, ac mae’r ddau
gwmni PCC ym maes cynhyrchu/cyflwyno dawns yn gweithio trwy gyfrwng y Saesneg.

SYMUD YMLAEN
Fel gweithwyr llawrydd, rydyn ni’n awyddus i wneud mwy na dim ond goroesi’r argyfwng hwn –
rydym am fod yn rhan o’r gwaith o ailadeiladu tirlun dawns sy’n fwy iach, mwy amrywiol, mwy
cynhwysol, sy’n ymrwymedig yn gymdeithasol a diwylliannol, ac wedi’i seilio ar ragoriaeth
artistig. Dros y 6 mis diwethaf, mae’r strwythurau a’r systemau oedd yn fframio gwaith artistiaid
dawns wedi diflannu; mae hyn yn cynnig cyfle i ailddychmygu ac ailsiapio’r modd rydym yn
gweithio, gyda phwy, ac am ba reswm. Mae dawns yn meddu ar y potensial i chwarae rhan
bwysig yn yr adferiad ar ôl COVID-19; amddifadwyd y gymdeithas gyfan o ryngweithio corfforol
ac agosatrwydd, a daeth yn fwyfwy dau-ddimensiwn ac wedi’i ffocysu ar dechnoleg. Wrth i’r byd
symud yn gyflym i mewn i diriogaeth ddigidol, mae’r posibilrwydd a’r potensial o ailgysylltu pobl
drwy gael profiad o symud ac, yn y diwedd, profiad o gyffwrdd, yn ddwys.
Byddai’r argymhellion yn yr adroddiad hwn yn galluogi creu ystod ehangach ym maes y ddawns
yng Nghymru, ac yn cefnogi artistiaid dawns llawrydd wrth iddynt anelu at gyrraedd eu
potensial.
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DATA AC YSTADEGAU: CCC – Portffolio Celfyddydau Cymru (PCC) a chyllid
dirprwyedig
Cymerwyd y data hwn o adroddiadau/datganiadau blynyddol cyhoeddedig CCC a data a
ddarparwyd i Dasglu Llawrydd Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

DAWNS O FEWN Y PORTFFOLIO
•

Dim ond 7 allan o 67 o gleientiaid CCC sy’n ddawns-benodol:
− Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru)
− Ballet Cymru
− Rubicon Dance
− Jukebox Collective
− Impelo
− Dawns i Bawb
− New Dance

•

Dim ond 2 o’r 7 PCC dawns-benodol sy’n cael eu hariannu’n bennaf i gynhyrchu a
chyflwyno dawns (CDCCymru a Ballet Cymru). Ariennir y gweddill yn bennaf fel
sefydliadau dawns cymunedol.

•

Er 2010, mae chwech o sefydliadau dawns wedi eu torri allan o’r portffolio:
− Dawns Gymuned Cymru
− Dance Blast
− Earthfall Dance
− Dawns India Cymru
− Dawns Annibynnol Cymru
− Dawns TAN

ARIANNU DAWNS O FEWN Y PORTFFOLIO
Yn 2018/19, derbyniodd y saith PCC dawns-benodol £1,722,231 allan o gyfanswm gwariant ar y
PCCau o £26,790,402.
•

Dim ond 6.4 % o wariant PCC aeth i sefydliadau dawns-benodol yn 2018/19.
(Mae’r lefel hon wedi parhau’n gyson ar rhwng 6.2–6.8% dros y 10 mlynedd ddiwethaf.)

•

Mae dau o’r PCCau dawns-benodol yn derbyn llai na £100,000; y rhain yw’r ddau PCC
dawns yng ngogledd Cymru.

•

O’r 30 PCC sy’n derbyn dros £200,000, dim ond dau sy’n ddawns-benodol.
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Yn 2018/19, derbyniodd pedwar sefydliad (Ffilm Cymru Wales, BBC Cymru Wales, Llenyddiaeth
Cymru a Tŷ Cerdd) gyfanswm o £1,500,357 mewn cyllid dirprwyedig.
•

Nid yw Dawns yn derbyn unrhyw gyllid dirprwyedig.

Yn 2018/19, roedd yr arian a dderbyniodd CCDCymru a Ballet Cymru ar y cyd yn £1,086,562 o
gymharu â £6,657,230 aeth i faes cynhyrchu a chyflwyno theatr.
•

Dim ond 4.1% o wariant PCCau aeth i faes cynhyrchu a chyflwyno dawns, o gymharu â
24.8% ar faes cynhyrchu a chyflwyno theatr.

Derbyniodd yr 8 Cwmni Cenedlaethol (Opera Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru,
Ffilm Cymru Wales, NTW, Theatr Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru, CDCCymru a
Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC) gyfanswm o £14,702,127.
•

Mae dawns yn derbyn dim ond 5.6% o’r cyllid ar lefel Genedlaethol.

•

Allan o’r 8 cwmni cenedlaethol, CDCCymru yw’r ail isaf o ran y lefel gyllido.

•

Mae CDCCymru yn derbyn dim ond 18% o gyllid Opera Cenedlaethol Cymru.

•

Mae CDCCymru yn derbyn oddeutu hanner cyllid NTW.

•

Mae CDCCymru yn derbyn dim ond 31.64% o’r arian y mae NTW a’r Theatr
Genedlaethol yn ei dderbyn ar y cyd.

Y tu allan i’r cwmnïau cenedlaethol, yr unig PCCau eraill i dderbyn dros £1,000,000 yw’r tai
cynhyrchu theatr, Theatr y Sherman a Theatr Clwyd. Mae eu cyllid hwy, ynghyd â chyllid y
cwmnïau cenedlaethol, yn £17,814,415, gyda CDCCymru yn derbyn £834,186 o’r swm hwnnw.
•

Mae’r cyllid ar gyfer dawns yn 4.68% o’r hyn y mae’r cwmnïau Cenedlaethol, ynghyd â
Theatr y Sherman a Theatr Clwyd, yn ei dderbyn.
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DATA AC YSTADEGAU: Arian y Loteri (unigolion a sefydliadau)
Cymerwyd yr wybodaeth hon o ddata a ddarparwyd gan CCC i Dasglu Llawrydd Cymru. Mewn
ymateb i gais oddi wrthym ni, derbyniwyd data ar y cronfeydd Loteri, o 2005–2020, lle roedd
mwy na 50% o’r prosiect yn weithgaredd dawns.
•

Yn 2019/20, dim ond 3.5% o’r arian Loteri aeth i brosiectau lle roedd mwy na 50% o’r
prosiect yn weithgaredd dawns.

•

Rhwng 2005–2014, cyfartaledd y raddfa lwyddiant ar gyfer ceisiadau dawns oedd
80.72%. Rhwng 2014–2020, cwympodd cyfartaledd y raddfa lwyddiant hon i 59.26%.

•

Rhwng 2005–2015, lefel % gyfartalog yr arian ar gyfer gweithgaredd dawns oedd
10.41%. Rhwng 2015–2020, mae’r cyfartaledd hwn wedi lleihau o bron i hanner i
5.63%.

Mae’r gostyngiad arwyddocaol yn % y raddfa lwyddiant a % y lefel ariannu ar gyfer dawns yn
cyd-daro ag ailstrwythuro yn CCC pan gwtogwyd ar strategaeth a dawns-benodol a rôl y
swyddog dawns.

Canfyddiadau o AROLWG LLAWRYDD CYMRU
Ym mis Gorffennaf 2020, lansiwyd Arolwg Llawrydd Cymru ar gyfer maes y theatr a pherfformio
gan Dasglu Llawrydd Cymru. Mae’r adroddiad llawn a’r data i’w cael yma: www.freelance.wales
www.llawrydd.cymru
Mae’r ystadegau allweddol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:
•

Roedd 94% o weithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio yng Nghymru wedi
colli gwaith o ganlyniad i’r COVID-19.

•

Roedd 47% heb dderbyn unrhyw gymorth ariannol o gynllun SEISS y Llywodraeth.

•

Dywedodd 79% fod eu lles wedi cael ei effeithio mewn modd negyddol.

Mae’r dadansoddiad dawns-benodol yn dangos bod:
•

73% o’r artistiaid dawns yn ennill £15,000 neu lai, o gymharu â 42% o’r holl
ymatebwyr.

•

68% o’r artistiaid dawns yn ychwanegu at eu hincwm o gymharu â 45% o’r holl
ymatebwyr.

•

41% yn ansicr a fyddant yn aros yn y diwydiant o gymharu â 33% o’r holl ymatebwyr.
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FFACTORAU SY’N CYFRANNU
− Fel y nodwyd eisoes, nid oes unrhyw strategaeth dawns-benodol na swyddog/ion neilltuol
yn CCC er 2012.
− Yn ogystal â’r chwe PCC dawns a gollwyd o’r portffolio er 2010, mae Coreo Cymru wedi
rhoi’r gorau i weithredu fel Cynhyrchydd Creadigol ym maes dawns, nid yw Creu Cymru
bellach yn rhedeg consortiwm/cyfarfodydd sector dawns-benodol na chwaith gynlluniau i
gefnogi dawns (h.y. Dance Buddy/Annibynnol), ac nid yw Wales Dance Platform, Dance
Shorts na’r Ŵyl Ddawns i’r Teulu bellach yn rhedeg.
− Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o gefnogwyr allweddol a hyrwyddwyr hir-dymor ym
maes dawns wedi eu colli o’r sector, yn cynnwys arweinwyr mewn swyddi yn Taliesin,
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Creu Cymru a WID/Coreo Cymru. (Cydnabyddwn fod
hyrwyddwyr dawns yn parhau i fod mewn swyddi eraill oddi mewn i rai o’r sefydliadau hyn,
ac mae pobl â phrofiad blaenorol o, a/neu ymrwymiad i, faes dawns wedi cael eu recriwtio i
un neu ddwy o’r swyddi hynny ar lefel uwch.)
− Mae’r ddau PCC sy’n cynhyrchu/cyflwyno dawns yn ffocysu ar ddawns gyfoes a bale; effaith
hyn yw gwthio ffurfiau ac arddulliau eraill ar ddawns i’r cyrion, gan arwain at ddiffyg
amrywiaeth yn y sector dawns.
− Mae pedwar o’r saith PCC dawns (a’r ddau sy’n derbyn arian ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno
dawns) wedi eu lleoli yn ne Cymru.
− Dawns i Bawb yw’r unig PCC dawns i weithredu’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg.
− Mae CDCCymru a Ballet Cymru ill dau yn gwmnïau teithio/repertori. Nid oes unrhyw dai
cynhyrchu sy’n datblygu – hyd at y cam cynhyrchu – gwaith dawns artistiaid annibynnol yng
Nghymru.
− Nid yw’r mwyafrif o ddawnswyr cwmni CDCCymru a Ballet Cymru, a phrif goreograffwyr
cwmni CDCCymru, yn Gymry nac wedi eu recriwtio’n wreiddiol o fewn Cymru. Achosir hyn
yn rhannol gan broblemau systemig yma, h.y. diffyg hyfforddiant ar gyfer dawnswyr a diffyg
cyfleoedd datblygu i goreograffwyr.
− Mae yna brinder gofod ymarfer addas ar gyfer dawns yng Nghymru. Yn aml, nid yw’r llefydd
hyn ar gael ar gyfer gweithwyr llawrydd a sefydliadau sy’n derbyn arian prosiect, a/neu nid
ydynt yn hygyrch yn gorfforol neu’n ariannol.
− Tŷ Dawns yw’r unig leoliad pwrpasol ar gyfer dawns yng Nghymru; fodd bynnag, canolfan
CDCCymru yw’r lleoliad hwn yn bennaf. Ar hyn o bryd, nid yw CDCCymru’n cael ei ariannu i
weithredu fel tŷ cynhyrchu nac i gael rhaglen reolaidd. Trwy gael ei gyfyngu gan anghenion y
cwmni, nid yw Tŷ Dawns yn cyflenwi anghenion y gymuned lawrydd o ran gofodau
ymarfer/cynhyrchu nac fel lleoliad cyflwyno.
− Aeth CDCCymru drwy gyfnod o flaenoriaethu lleoliadau graddfa-fawr/teithiau tramor, a
chafodd hyn effaith ar leoliadau lleol ac ymgysylltiad artistiaid, ymgysylltiad cymunedol a
datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer dawns. Er 2015, mae blaenoriaethau CDCCymru wedi
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symud yn ôl tuag at leoliadau llai o faint, gyda ffocws ar ddatblygu cynulleidfaoedd a
lleoliadau; bydd yn cymryd peth amser cyn i effaith hyn oll gael ei deimlo ar draws ecoleg
dawns yng Nghymru.
− Arferai Theatr y Sherman fod yn lleoliad allweddol ar gyfer dawns, gan gyflwyno gwaith
dawns a chefnogi ei ddatblygiad trwy gynnig gofod ymarfer, ond nid yw hyn bellach yn wir.
− Ychydig iawn o wybodaeth benodol am ddawns sydd gan staff mewn llawer o leoliadau
ledled Cymru, a chymharol ychydig o ddawns a gynhwysir yn eu rhaglenni.
− Nid oes gan Gymru unrhyw aelodau yn Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol y DU.
− Ni all Cymru gynnig unrhyw hyfforddiant ar lefel conservatoire neu ôl-radd ym maes dawns,
bydd y cwrs Dawns a sefydlwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol De Cymru yn cau ymhen dwy
flynedd, ac mae’r cwrs dawns ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant dan fygythiad. Yn
ogystal â hyfforddi a bwydo’r tirlun, mae’r cyrsiau hyn yn cynnig cyflogaeth a chyfleoedd yng
nghyd-destun ymchwil a datblygiad.
− Ychydig iawn o amddiffynfa sydd gan artistiaid dawns llawrydd. Mae hyn yn ei gwneud yn
anodd i godi llais ar faterion megis tâl/telerau/amodau gwaith/cael eu trin yn annheg ac ati,
ac oherwydd hynny mae’r problemau’n parhau.
− Mae CCC newydd lansio ei gynllun newydd, Cyswllt a Blodeuo. Mae hwn ‘wedi’i gynllunio i
gefnogi ac annog datblygu cynigion cydweithredol rhwng sefydliadau, unigolion, a
gweithwyr proffesiynol creadigol.’ Fodd bynnag, dim ond sefydliadau all gyflwyno cais; bydd
gweithwyr dawns llawrydd, felly, yn dibynnu ar sefydliadau yn datblygu ceisiadau sy’n eu
cynnwys hwy, yn eu grymuso ac yn eu talu.
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Problemau sy’n codi, a datganiadau o angen, o cyfarfod Ystafell Werdd
Gweithwyr Dawns Llawrydd, a gynhaliwyd ar 16 Gorffennaf 2020.
Darparodd yr Ystafell Werdd Dawns ofod diogel lle gallai gweithwyr llawrydd gyfathrebu â’i
gilydd. Oherwydd hynny ni chofnodwyd unrhyw ddyfyniadau uniongyrchol, a chafodd
datganiadau eu hanhysbysu. Mae’r pwyntiau isod yn grynodeb o’r sylwadau a wnaed, ac nid
ydynt yn nodi consensws nac yn adlewyrchu barn pob gweithiwr dawns llawrydd.

PROBLEMAU:
−
−
−

−
−

Mae ceisiadau am arian yn ein harwain tuag at gystadleuaeth. Mae’r meini prawf yn gwneud
i ni roi gwerth ar set benodol o amcanion, gan gyfyngu ar natur ac ystod ein gwaith.
Nid yw ceisiadau CCC yn rhoi ystyriaeth i ddulliau amrywiol o feddwl neu o gyfathrebu;
mae’r iaith a ddefnyddir ac a ddisgwylir yn peri rhwystr.
Ystyrir dawns fel ffurf eilaidd ar gelfyddyd; ni chaiff ei chydnabod, ei gwerthfawrogi na’i
chefnogi yn yr un modd â ffurfiau eraill ar gelfyddyd, o lefelau ariannu a blaenoriaethau
lleoliadau i ysgolion a lleoliadau addysg.
Diffyg isadeiledd, cefnogaeth, gofod ac adnoddau.
Diffyg gwybodaeth am/cyfathrebu a thryloywder ar draws y sector.

DATGANIADAU O ANGEN:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mwy o gefnogaeth ariannol, a mwy o strwythurau ariannol cynaliadwy/hir-dymor.
Newidiadau i brosesau CCC sy’n rhoi gwerth ar ddulliau unigolion o weithio a chyfathrebu
mewn ffordd wahanol.
Cefnogaeth a chydnabyddiaeth gan sefydliadau, lleoliadau, cyllidwyr a’r llywodraeth.
Cadw’n driw i’n gwerthoedd.
Cyfathrebu a dulliau o gyd-weithio ar draws y ffurf ar gelfyddyd: ymdeimlad o gymuned.
Datganoli: cefnogaeth y tu allan i Gaerdydd/pontio’r gofod rhwng de a gogledd.
Cefnogaeth ar gyfer artistiaid hŷn/profiadol.
Cefnogaeth ar gyfer graddedigion newydd.
Cefnogaeth ar gyfer cynhyrchu a chynyrchiadau.
Cefnogaeth ar ffurf mentora.
Cefnogaeth i alluogi rhieni i aros yn y sector.
Dysgu gan y theatr o ran dulliau o weithio a strwythurau o gefnogaeth.
Rhagor o ofodau i hyfforddi, datblygu, creu a dangos gwaith.
Rhagor o fynediad, gofod, cefnogaeth a llais i ffurfiau dawns ar y cyrion (e.e. hip hop).
Cyfleoedd/llwyfannau i rannu a chyflwyno gwaith.
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ARGYMHELLION
*DS: mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar argymhellion dawns-benodol. Ceir cyfeiriadau isod at
argymhellion pellach ar gyfer y celfyddydau perfformio yn gyffredinol, yn cynnwys argymhellion
ar gynrychiolaeth, amrywiaeth ac ymgysylltiad ystyrlon, newidiadau i lywodraethu sefydliadol, a
datblygu gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg.
CCC i wneud y canlynol:
1. Cynyddu’r lefelau cyllido dawns drwy’r portffolio, y Loteri a chronfeydd strategol.
2. Adolygu ei brosesau ymgeisio ac adrodd yn ôl i sicrhau bod modd cyfathrebu
gweledigaeth a gwerthoedd artistiaid dawns llawrydd, ac y gellir gwerthfawrogi ystod
ehangach o waith.
3. Galluogi datblygu, cynaliadwyedd a hirhoedledd trwy gyfrwng strwythurau ariannu yn y
tymor hirach ar gyfer unigolion a sefydliadau sy’n derbyn arian prosiect. Gwneud
newidiadau i’r prosesau adolygu buddsoddiadau, a chefnogi sefydliadau dawns sy’n
derbyn arian prosiect i symud ymlaen i statws portffolio.
4. Datblygu strategaeth ar gyfer dawns yng Nghymru mewn ymgynghoriad â rhai sy’n rhan
o’r sector, yn cynnwys gweithwyr llawrydd. Yn ganolog i hyn, dylid sicrhau bod
gwybodaeth dawns-benodol yn rhan annatod o ddiwylliant CCC, a’i bod yn bresennol ac
yn rhan weithredol o’r prosesau i ddyfarnu arian.
Sefydliadau sy’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: PCCau dawns-benodol, Creu Cymru, PCCau
traws-ffurfiau artistig, a lleoliadau i wneud y canlynol:
5. Cynyddu nifer, ac ehangu amrywiaeth, yr artistiaid dawns llawrydd rydych yn eu cyflogi
a’u cefnogi, ac yn ymgysylltu a chysylltu â hwy. Dyfnhau eich perthnasoedd i rymuso’r
artistiaid hynny gan roi gwerth a chydnabyddiaeth iddynt. Sicrhau nad yw’r
perthnasoedd hyn yn homogenaidd a’u bod yn torri ar draws holl weithgareddau’r
sefydliad, o lefel arweiniol i weithgaredd ymylol.
Gwneud pob ymdrech i gynnwys:
- pobl o ddiaspora Affrica, pobl o ddiaspora De, Dwyrain a De-ddwyrain Asia, a phobl o
gefndiroedd ethnig amrywiol
- pobl sy’n F/fyddar neu’n anabl
- siaradwyr Cymraeg
*Nid yw’r rhestr hon yn eithrio nodweddion gwarchodedig eraill – mae’n cydnabod
diffygion penodol yn y tirlun dawns yng Nghymru ar hyn o bryd.
Lle nad oes unrhyw weithwyr llawrydd sy’n Gymry/wedi sefydlu yng Nghymru sy’n
cyfateb â’r nodweddion uchod, dylid rhoi cyfleoedd ar waith i ddatblygu’r dalent honno.
6. Sicrhau tâl teg i weithwyr dawns llawrydd i ddangos gwerthfawrogiad o’u hamser, eu
sgiliau a’u profiad. Defnyddio lleiafswm y cyfraddau sesiwn ar gyfer gweithgaredd sy’n
cymryd i ystyriaeth yr amser i baratoi ac i deithio. Talu gweithwyr llawrydd i fynychu
cyfarfodydd, e.e. cynllunio, datblygu a gwerthuso prosiect, a’u talu ar amser.
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7. Rhannu adnoddau gyda gweithwyr dawns llawrydd a sefydliadau sy’n derbyn arian
prosiect:
- Cynyddu mynediad am ddim/rhad i’ch gofod(au) a defnyddio’ch statws i drefnu
mynediad at ofod ychwanegol i gynyddu’r ddarpariaeth sy’n addas ar gyfer dawns.
- Cynnig mynediad at offer, adnoddau dynol, gofod desg, rhwydweithiau, arbenigedd,
cymunedau ac ati.
8. Datblygu cynlluniau sy’n cefnogi datblygu, cynhyrchu a chyflwyno dawns gan weithwyr
llawrydd sy’n Gymry/o Gymru, e.e. cyfnodau preswyl â thâl, digwyddiadau scratch,
cyfleoedd i berfformio, comisiynu, cyd-gynyrchiadau a chymorth cynhyrchu. Mae gan y
rhain y potensial i gysylltu artistiaid dawns llawrydd â chymunedau lleol, artistiaid,
cymheiriaid a phartneriaid.
9. Gweithio gydag artistiaid dawns llawrydd, cwmnïau sy’n derbyn arian prosiect, PCCau a
sefydliadau eraill i adeiladu cysylltedd a chydlyniad ar draws y tirlun dawns yng
Nghymru, e.e. hybiau, rhwydweithiau, platfformau a digwyddiadau ar lefel leol a
chenedlaethol. Talu gweithwyr llawrydd i fod yn asiantau gweithredol yn hyn o beth.
10. Datblygu perthnasoedd tymor-canolig/hir-dymor gyda phartneriaid sy’n darparu lefel
sylfaenol o gyflogaeth/cymorth i artistiaid llawrydd a sefydliadau sy’n derbyn arian
prosiect (h.y. artistiaid/cwmnïau cysylltiol, artistiaid/cwmnïau preswyl, gweithwyr
llawrydd a gyflogir mewn sefydliad ac, fel rhan o’r rôl honno, a gefnogir i ddatblygu eu
gwaith eu hunain).
11. Cydnabod bod yr uchod yn berthnasoedd dwy-ffordd, lle bydd y gweithiwr llawrydd
hefyd yn cefnogi’r sefydliad. Dylid gwerthfawrogi gweithwyr llawrydd, gan eu grymuso i
ehangu a gwella gwaith y sefydliad ac, yn sgil hynny, datblygu maes dawns yng Nghymru.
Sefydliadau a dargedir:
12. CDCCymru a Ballet Cymru i gynyddu’r cyfleoedd/cyflogaeth maent yn eu cynnig i
ddawnswyr a choreograffwyr o Gymru neu sy’n gweithio yng Nghymru.
13. Creu Cymru i ailsefydlu rhaglenni sy’n cefnogi’r gwaith o gynhyrchu a chyflwyno dawns
yng Nghymru, yn enwedig, ond nid yn gyfyngedig i, waith gan artistiaid/ cwmnïau sydd
wedi eu lleoli yng Nghymru.
14. Creu Cymru, ynghyd â’r sefydliadau sy’n aelodau ohono, i gefnogi datblygiad
rhaglenwyr/ arweinyddion/hyrwyddwyr dawns mewn lleoliadau ledled Cymru.
15. Lleoliadau a thai cynhyrchu i sicrhau eu bod yn cefnogi/datblygu/cynhyrchu/
cyflwyno/comisiynu dawns ac yn cyflogi artistiaid dawns o Gymru fel rhan o’u
gweithgaredd.
16. Lleoliadau i gyflogi/ymgynghori ag artistiaid dawns llawrydd i’w cefnogi i raglennu a
chyflwyno dawns lle bo gwybodaeth staff y lleoliad yn gyfyngedig.
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ARGYMHELLION/ADNODDAU YCHWANEGOL
Mae Tasglu Llawrydd Cymru hefyd wedi cynhyrchu’r adroddiad ‘Ailfantoli ac Ailddychmygu:
strategaethau i gefnogi gweithwyr llawrydd ym maes y theatr a pherfformio’ sy’n cynnwys
argymhellion ar y canlynol:
−
−
−
−
−

Sicrhau bod pobl ar y cyrion, a’r rhai a chanddynt nodweddion gwarchodedig, yn cael eu
cynrychioli mewn sefydliadau, ac yn gallu ymgysylltu â hwy mewn modd ystyrlon.
Newidiadau i lywodraethu sefydliadol.
Sefydliadau a CCC i gymryd mwy o gyfrifoldeb tymor-hir dros ddatblygu ac uwchsgilio
gweithwyr llawrydd.
Newidiadau i gynlluniau ariannu CCC, mecanweithiau cyflwyno ceisiadau, a phrosesau
atebolrwydd.
Strategaethau ar gyfer datblygiad a chynaliadwyedd gwaith yn yr iaith Gymraeg.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: www.freelance.wales www.llawrydd.cymru

Mae tasglu llawrydd Cymru hefyd wedi cyflwyno’r argymhellion canlynol i CCC:
https://drive.google.com/file/d/1cpMBVAgsOxpuiFGyh0EHXz_meS6OBbfK/view

Mae aelodau o Dasglu Llawrydd Dawns y DU wedi datblygu Model Marchnad Deg ar gyfer
Gweithwyr Llawrydd. Mae 5 egwyddor sylfaenol i’r model:
−
−
−
−
−

Tâl teg
Cynhwysiad
Cynrychiolaeth
Tryloywder
Cynaliadwyedd

Mae’r model hwn mewn datblygiad fel Marque y gall sefydliadau danysgrifio iddo. Am ragor o
fanylion, cysylltwch â Prodigal UPG: info@prodigalupg.com

Mae aelodau o Dasglu Llawrydd y DU wedi datblygu dewislen Cefnogwyr Gweithwyr Llawrydd
sydd ar gael yma: https://www.the-uncultured.com/#
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