
Dewch am dro i weld y blodau gwyllt

Digwyddiadau
GWANWYN 2017

Daeth bwrlwm y Gwanwyn i’r Ardd Fotaneg!

Hwyl i’r teulu, 

miwsig a 

gweithgareddau



Dewch i fwynhau yn yr awyr iach a dal digwyddiadau gwych yn yr 
Ardd Fotaneg y Gwanwyn hwn. Cewch y manylion diweddaraf yma: 
www.garddfotaneg.cymru, a chofiwch ofyn am gael derbyn ein 
cylchlythyr. Neu beth am ein dilyn ar Facebook, Twitter, Instagram 
neu LinkedIn?

GWENER Y GROGLITH 14 EBRILL 
– LLUN Y PASG 17 EBRILL
Dros y Pasg bydd digon o 
gerddoriaeth, hud a lledrith 
ac anifeiliaid yn yr Ardd. 
Gallwch wylio Quack Pack 
bydenwog Meirion Owen yn 
dangos eu doniau neu beth 
am gwrdd â mirgath? Dydd 
Llun, cofiwch am orymdaith 
Clwb Coetsys Dyfed drwy’r 
Ardd, pawb yn  ysblennydd 
yn eu hetiau gwanwynol. 
Ceir digwyddiadau hwyliog a 
gemau i’r teulu bob dydd trwy 
gydol gwyliau’r Pasg. 

1 – 31 MAWRTH
MIS Y CENNIN PEDR
Dyma’r mis i fwynhau pob 
math o gennin Pedr – mae 
miloedd ohonynt i’w  
gweld yma!

SUL 19 MAWRTH
Clwb Hen Geir Dyffryn 
Tywi’n tanio’r injan
Bydd aelodau’r clwb lleol yn 
dechrau’r tymor newydd gan 
arddangos amrywiaeth o 
gerbydau diddorol unwaith eto.
 
SUL 26 MAWRTH 
Sul y Mamau
Diwrnod i’r Brenin i Mam, a 
hynny AM DDIM. Bydd digon 
o faldod ar gael yma hefyd, yn 
fwyd a chrefftau, heb sôn am 
yr adloniant: cewch fwynhau’r 
hebogyddiaeth, Shelley 
Fairplay ar y delyn, Fiddlebox 
gydag ambell dric bach a jyglo 
gwerth ei weld.  

SADWRN 1 EBRILL 
Adwaith
Band o Gaerfyrddin sy’n 
gwneud tipyn o argraff ar 
hyn o bryd – 4 cerddor ifanc 
talentog iawn. 1-3yh

 

SUL 2 EBRILL  
10k Tenovus 
Dyma’r pumed tro i’r ras 
gael ei chynnal yma, ac 
mae’n amlwg fod rhedwyr 
yn mwynhau’r tirwedd a’r 
golygfeydd, sydd ymhlith y 
gorau yng Nghymru.

MAWRTH – MIS O 
GERDDORIAETH
BOB penwythnos ym 
mis Mawrth bydd y Tŷ 
Gwydr Mawr yn atseinio 
gyda cherddoriaeth o 
bob math, yn cynnwys 
corau, bandiau a 
pherfformwyr o fri. 

MERCHER 1 MAWRTH
Dydd Gŵyl Dewi 
MYNEDIAD AM DDIM i bawb
ar ddydd ein nawddsant.

Caroline Harrision

Constellation Big Band

Bydd Croeso i’ch Ci 
Ar y dyddiau isod, dewch  
â’r ci bach am awyr iach. 
Mae’r Ardd yn lle arbennig 
iawn i fynd am dro. 
6, 11, 12,13, 20, 27 MAWRTH; 
3, 8, 9, 10, 17, 24 EBRILL;
1, 6, 7 MAI; 3, 4, 5, 12, 
19, 26 MEHEfIN

9, 14, 15, 16, 29, 30 EBRILL;
1, 20, 29 MAI; 18 MEHEfIN 
Jugglestruck
Bydd hoff ddewin y plant  
yma o Folly Farm, yn jyglo  
a pherfformio i chi yn  
Theatr Botanica. 

13, 14, 17, 18 EBRILL; 1 MAI
Cwrdd â Mirgath
Maen nhw nôl! Daw Tropical 
Inc gyda theulu mawr o 
anifeiliaid ecsotig i’ch swyno, 
ac mae’n wir, mae pawb yn 
dwlu gweld mirgath go iawn.

Mercher Mwdlyd
Awr o weithgaredd hwyliog 
yn yr awyr iach i’r plant lleia 
a’u gofalwyr! 
1, 8, 15, 22, 29 MAWRTH; 
5, 26 EBRILL; 3, 10, 17, 24 MAI;
7, 14, 21, MEHEfIN
O 11yb tan hanner dydd.

AM DDIM 

i bob mam

@walesbotanic

Mae ein digwyddiadau i gyd 

AM DDIM ar ôl cael mynediad i’r Ardd  

(oni nodir yn wahanol)

Gwyliau Pasg yn yr Ardd

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Sir Gâr SA32 8HN
Ebrill - Hydref: 10yb - 6yh
Tachwedd - Mawrth: 10yb - 4.30yh
garddfotaneg.cymru  
01558 667149

Manylion yn gywir adeg cyhoeddi

Band Iwcalili Caerfyrddin



Penwythnos Gŵyl 
Calan Mai

Hanner Tymor 
Sulgwyn

SAD 22 - SUL 23 EBRILL 
Sioe Hen Bethau 
Bydd dros gant o stondinau 
yma ar eich cyfer – digon o 
gyfle i chwilmentan a chwilio 
am fargen. Bydd criw ‘Bargain 
Hunt’ y BBC yma hefyd, yn 
gwneud yr un peth, felly 
gallwch wylio’r ffilmio os 
dych chi’n ffan.

GWEN 12  – SAD 13 MAI  
ffair Blanhigion flynyddol
Cyfle gwych i fachu bargen, 
o blith amrywiaeth eang iawn 
o gynnyrch iach. 
 
 
 

SULIAU 23 & 30 EBRILL;
7 MAI; 11 & 18 MEHEfIN
Teithiau Blodau Gwyllt yr 
Allt gyda Michael Isaac
Cwrdd wrth ddrws 
gorllewinol y Tŷ Gwydr Mawr.  
Dechrau am 2.00, heblaw  
am 18 Mehefin: dechrau am 
1.30yh (angen sgidiau cerdded).

SAD 13 MAI 
Diwrnod yr Aelodau 
Garddwest y Gwanwyn i’r 
7,000 o aelodau ffyddlon 
sydd gennym. Teithiau, 
sgyrsiau, arddangosfeydd 
a chyfle i weld pob rhan o’r 
Ardd a thrafod cynlluniau’r 
dyfodol. Cewch gwrdd 
ag ymddiriedolwyr a 
chyfrannu hefyd at sesiwn 
holi’r Cyfarwyddwr os 
dymunwch.
 

SAD 29 EBRILL – LLUN 1 MAI 
Ymhlith yr uchafbwyntiau 
fydd sorbio, y ddrysfa 
wellt, a’r parc chwarae 
bendigedig, sy’n cynnwys 
trampolîn a weiren sip. 
Triwch weithgaredd deuluol 
fel y gemau gardd enfawr, 
a mwynhewch adloniant 
megis triciau Jugglestruck 
a’r cyfle i Gwrdd â Mirgath.

SAD 20 MAI  
Diwrnod Dathlu 
Pythefnos Maethu
Diwrnod o hwyl a sbri 
arbennig a drefnir gan dîm 
maethu Sir Gâr i ddathlu 
gwaith rhieni maeth a’r plant 
yn eu gofal. Gweithgareddau 
hwyliog i bawb.
 
1 – 7 MEHEfIN
Wythnos y gwirfoddolwyr
Gall pob gwirfoddolwr ddod 
â ffrind i’r Ardd am ddim. 
Mae’n gyfle gwych i’r 
cannoedd o wirfoddolwyr 
sydd gennym ddangos eu 
gwaith da a brolio eu gweithle 
bendigedig.

SUL 11 MEHEfIN    
Alice Through the 
Looking Glass
Sioe gan gwmni Taking Flight. 
Er ei fod yn ffyddlon i’r stori 
wreiddiol mae digonedd o 
ddwli ac egni yn y sioe hon i 
apelio at bob aelod o’r teulu, 
gyda chaneuon doniol i’w 
canu eto ar y ffordd adre.  
2 o’r gloch.
 
SUL 18 MEHEfIN
Sul y Tadau
Caiff pob tad, tad-cu a phob 
hen dad-cu hefyd fynediad 
AM DDIM.  Heb agor y waled 
o gwbl felly gallwch fwynhau 
diwrnod hwyliog yn yr Ardd. 

SAD 27 MAI – SUL 4 MEHEfIN
Chwedl Llyn-y-fan 
fach yw canolbwynt 
gweithgareddau’r 
hanner tymor. 
O’r stori am 
y ferch a 
ddaeth o’r llyn 
y daw’r hanes 
am Feddygon Myddfai, 
a’u gallu i wella pobl gyda 
meddyginiaethau a wnaed 
o berlysiau Sir Gâr, mil o 
flynyddoedd yn ôl. Digon 
o hud a lledrith, felly! Bydd 
Luke Jugglestruck yma 
hefyd i’ch swyno, ynghyd 
ag adar gosgeiddig 
Hebogyddiaeth Sir Benfro 
yn perfformio.

Caiff 
Dad ddod 

i mewn 

AM DDIM!

SUL 25 MEHEfIN

Diwrnod Blodau 
Gwyllt Cymru
Cyfle i ddathlu ein 
planhigion cynhenid a’r 
meysydd traddodiadol lle 
maent yn ffynnu. Byddant 
yn sbarduno teithiau 
cerdded, sgyrsiau a thipyn 
o gelf a chrefft hefyd.

SAD 24 MEHEfIN
Cyngerdd Gŵyl Ifan
A hithau’n flwyddyn 
Chwedlau yn ôl Croeso Cymru, 
bydd cyngerdd Symphonica 
Tywi eleni yn canolbwyntio ar 
gerddoriaeth sy’n ymwneud â 
chwedlau a darnau sy’n cyfri 
fel chwedlau ynddyn nhw eu 
hunain. Cerddoriaeth wych o 
7.30 tan iddi dywyllu. Tocynnau 
£12 (aelodau £10).



Ffoniwch 01558 667150 i drefnu lle. 

Am fwy o wybodaeth ewch i: garddfotaneg.cymru

£35/£30 (gostyngiadau) heblaw am * £75/£70. Manylion yn gywir adeg cyhoeddi. 

ArddANGoSFeydd
o deyrnas Arall
Mae byd y ffwng yn un rhyfeddol. Arddangosfa ddyfeisgar 
ac annisgwyl yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Coed y Tylwyth Teg
Wedi eu cuddio rhwng y coed 
tybed a ddowch chi o hyd i 
weddillion te-parti’r tylwyth teg. 
Neu’r pentref bach o fadarch neu 
hyd yn oed ambell greadur bychan 
sy’n byw yng nghanol y coed.

Coedwig y Bwganod
O edrych ar faint y 10 boncyff 
anferth yn ein coedwig
arbennig, gallwch ddychmygu 
nifer a maint y coed a gollir
bob blwyddyn ar draws y byd. 
Mewn partneriaeth a’r
elusen Size of Wales, mae’r 
Ardd Fotaneg Genedlaethol
wedi rhoi cartref parhaol i’r 
arddangosfa uchelgeisiol hon.

SUL 5 MAWRTH   Celf: Arlunio a Pheintio 
SAD 12 MAWRTH    Crefftau Helyg: Basged o dyfiant clawdd   
SAD 18  – SUL 19 MAWRTH   Gwydr Lliw: Panel Plwm*
SAD 25 MAWRTH  Crefftau Helyg: Bowlenni a basgedi wedi eu gwehyddu ar hap 
SAD 15 EBRILL  Crefftau Helyg: Creu ffrâm i ddal planhigion
SAD 22 EBRILL  Ffotograffiaeth: Rhan 2 
SUL 30 EBRILL   Ffeltio: Ffeltio ‘nuno’ gyda gwlân a ffabrig    
SUL 07 MAI  Celf: Arlunio a Pheintio 
SAD 20 MAI  Crefftau Helyg: basged gron, fechan    
SAD 3 MEHEfIN  Ffotograffiaeth: Rhan 1 
SAD 10 MEHEfIN  Crafftau Helyg: Basged Casglu i’r ardd 
SUL11 MEHEfIN  Ffeltio 

25 CHWEf  – 18 EBRILL  
Marysia Penn a Karen 
Wise – Ffiniau Treuliedig 
Dyma ystyriaeth o sut y mae 
newidiadau diwylliannol ac 
economaidd wedi dylanwadu 
ar gelfyddyd tecstilau dros y 
blynyddoedd, fel bo’r ffiniau 
traddodiadol wedi eu herio, 
gan greu mathau newydd o 
gyfathrebu gweledol.
 

22 EBRILL – 21 MEHEfIN
robert davison – ymylon 
Peintiadau a darluniau 
sy’n deillio o ddiddordeb 
mawr Bob mewn natur, 
gwyddoniaeth a thirwedd. 

Cyrsiau Undydd

Llu
ni

au
: J

am
es

 D
av

ie
s, 

Ti
m

 Jo
ne

s T
im

 Jo
ne

s P
ho

to
gr

ap
hy

, C
ar

l S
tri

ng
er

, B
yr

on
 W

illi
am

s, 
Ek

at
er

in
a 

Ko
nd

ra
to

va
/S

hu
tte

rst
oc

k.c
om

. D
ylu

ni
o:

 In
gl

eb
yD

av
ie

s.c
om


