Rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau 2018
Bob Dydd Mercher Ebrill i Fedi - Taith Hanes yr Ardd
Ymunwch â’n taith tywys i ddarganfod mwy am yr Ardd – o’r teulu Middleton herfeiddiol y 17eg
ganrif i blasty ysblennydd Syr William Paxton, dewch ar archwiliad 45 munud o hyd o’n hanes. Gan
ddechrau o Fynedfa Orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr am 2yp.
Bob Ddydd Gwener Ebrill i Fedi - Taith Adfer y Parcdir
I gael gwybod mwy am barcdir hanesyddol ac anhygoel Syr William Paxton a chael y wybodaeth
ddiweddaraf am gynnydd ein Prosiect Adfer y Parcdir Godidog. Ymunwch â’n harweinydd teithiau
am 2yp ym Mynedfa Orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr am daith tywys o ddwy awr o hyd.
Mae’r tir yn anwastad a gall fod yn fwdlyd; gwisgwch esgidiau cadarn.
Mai
Dydd Llun 7 - Calan Mai
Diwrnod o arferion traddodiadol Diwrnod Mai Cymreig
Dydd Mawrth 15 - Sgwrs Arbenigol
Cwmni Dwyrain India yn India'r 18fed Ganrif - Sian Swann
21ain i 31ain - Cofnodi Blodau Gwyllt
Dewch i helpu i gofnodi ein blodau gwyllt fel rhan o ddeall y cynefinoedd gwyllt bywyd gwyllt yn yr
Ardd.

26ain - 28ain - Penwythnos Gŵyl Banc 26ain - 28ain - Amserau Rhaglywiaeth
Bydd grŵp theatr ieuenctid Mess Up the Mess yn cynnal drama mewn 3 diwrnod yn archwilio
cymeriadau Rhaglywiaeth go iawn a dychmygol. Ar gyfer pob person ifanc 11+ oed.
Bydd perfformiadau ar gyfer ymwelwyr Gardd yn cael eu cynnal ar brynhawn Dydd Llun yr Ŵyl Banc.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Angharad.phillips@gardenofwales.org.uk Ffôn. 01558 667177

26 Mai - 19eg Gorffennaf - Caeau
Arddangosfa o waith celf a grëwyd gan wirfoddolwyr 'Pwytho Botanegol' ac mae'n cynnwys
clytwaith o 568 erw’r Ardd "Tirlun yr oesoedd".
Mehefin
Mercher 20fed - Llosgi Siarcol
Bydd Peter Lee-Thompson, Swyddog Addysg a Choetir y prosiect, ynghyd â gwirfoddolwyr prosiect,
yn defnyddio ein 'Exeter Retort' i greu swp arall o'n barcied unigryw a siarcol artistiaid allan o'r pren
gwastraff o'n rheolaeth coetiroedd cynaliadwy.

Gorffennaf
21ain - Diwrnod Archeoleg (rhan o Ŵyl Straeon yr Ardd)
Mae gweithgareddau archeolegol teuluoedd hwyl a chwedlau o'r 17eg ganrif o fôr-ladron,
anturiaethau a draenoges, yn rhyfeddol

21ain Gorffennaf - 18fed Medi - Adferiad Rheoleiddiol: Ymatebion

Arddangosfa o waith celf a ysbrydolwyd gan barcdir hanesyddol yr Ardd - Rhwydwaith Artistiaid Sir
Gâr

Awst
Dydd Sadwrn a Sul 11eg a 12fed - Pa ochr ydych chi ar?
Mae'n 1644 ac mae'r Rhyfel Cartref wedi dod i Sir Gaerfyrddin. Gyda Chwmni Syr Henry Vaughan o
foote. Ail-ddeddfu hanes byw o ddigwyddiadau gwirioneddol a gynhaliwyd yma yn Sir Gaerfyrddin,
trwy garedigrwydd y Sealed Knot - gan gynnwys ceffylau a chanonau!
Dydd Sadwrn a Sul 18fed a 19eg - Cymru'n caru coed
Penwythnos o weithgareddau ac arddangosiadau gyda llawer i'w wneud ar gyfer yr holl deulu.
Darganfyddwch fwy am goed hynafol, rheoli coetir, a chreu pethau gwych allan o bren.

Tachwedd
Dydd Sadwrn a Sul 24ain a 25ain - Pleidleisiau i Ferched
Dathlu 100 mlynedd ers y pleidleisiau cyntaf i fenywod - Archwilio bywydau Menywod Middleton
drwy'r oesoedd.

