
Annwyl Brifathro,

GWAHODDIAD I Ŵyl Blant Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr 
2019 

Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip fydd yn agor y digwyddiad

Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH dydd Llun 8fed 
Gorffennaf 2019 – 10.30am – 3pm

Mae’r Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn falch o fod ar 
flaen Gŵyl Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr ym mis Gorffennaf 
2019. Rydym yn gwahodd eich ysgol i gymryd rhan yn y digwyddiad 
drwy hwylio perfformiad neu ddigwyddiad at y diwrnod gyda rhai o’ch 
disgyblion. 
 
Bydd yno ffilmiau, perfformiadau byw, celfyddyd ac arddangosfeydd 
sy’n rhoi stondin i amrywiaeth ddiwylliannol y gymuned Sipsiwn, Roma 
a Theithwyr yng Nghymru. Fe gewch eich synnu a’ch cyfareddu gan y 
medrau syfrdanol, y dreftadaeth, y straeon, yr hanes, y gelfyddyd, y 
theatr a’r ddawns fydd i’w gweld drwy'r dydd.  
 
Mae’r ŵyl yma’n ffordd ragorol i ddangos bod eich ysgol yn 
canolbwyntio ar hybu goddefgarwch, amrywiaeth a chydlyniad 
cymunedau a does dim dwywaith na fydd yn ddigwyddiad cofiadwy i’r 
holl ysgolion hynny sy’n cymryd rhan.

Er mwyn ymorol eich bod yn cymryd rhan yn y digwyddiad yma, e-
bostiwch y pro forma isod at: isaacblake@romaniarts.co.uk. Cofiwch 
e-bostio erbyn pump o’r gloch ar 4ydd Mai 2019.

Edrychaf ymlaen at glywed gennych,

Dymuniadau gorau,

Isaac Blake

Y Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani
Cwrt y Deml
13a Heol yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9HA!

The Romani Cultural and Arts Company is registered as a charity (No.
1138150) and a company limited by guarantee (No. 07005660)



CYFARWYDDWR, Y Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani 

PRIFATHRO: _____________________________________________________     

YSGOL: ___________________________________________________________

Byddai’n dda gan fy ysgol gymryd rhan yn y Digwyddiad Gŵyl ar 8fed 
Gorffennaf 2019 yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Byddwn yn dod â grŵp o ddisgyblion Blwyddyn/Blynyddoedd ________. 
Rwy’n deall y bydd staff fy ysgol yn gyfrifol am gefnogi a rheoli’r 
disgyblion yn ystod y digwyddiad ac am eu lles a’u diogelwch.

Bydd y disgyblion a’r staff yn (dywedwch pa berfformiad, arddangosfa, 
stondin):



Llofnod: ______________________________________     
 

DYDDIAD: _________________________

RHAID LLENWI’R FFURFLEN YMA A’I HANFON YN EI 
HÔL ERBYN 4ydd MAI NEU NI FYDDWCH YN GALLU 

DOD I’R DIGWYDDIAD

The Romani Cultural and Arts Company is registered as a charity (No.
1138150) and a company limited by guarantee (No. 07005660)


