Slam Barddoniaeth y Preseli - Briff yr Artist
Mae Celfyddydau Span Arts, sef mudiad celfyddydau cymunedol sydd wedi'i leoli yn Arberth yng Ngorllewin Cymru,
yn dymuno recriwtio Bardd dwyieithog medrus a chyfoes i hwyluso'r prosiect cyffrous hwn.
Amlinelliad o'r Prosiect
Mae'r prosiect wedi ei leoli ym Mynyddoedd godidog y Preseli yn Sir Benfro; tirwedd unigryw sy'n cynnwys rhostir
gwyllt a ffermydd da byw, ynghyd â phentrefi a phentrefannau bychain. Mae'r ardal yn gyfoeth o hanes, straeon a
chwedloniaeth, ac er mai gwasgaredig yw'r boblogaeth mae yma naws cryf o falchder a hunaniaeth yn lleol.
Bu tirwedd y rhanbarth yn destun ysbrydoliaeth i artistiaid ac awduron, gan gynnwys y bardd Cymraeg blaenllaw,
Waldo Williams. Dyhead Celfyddydau Span Arts yw meithrin cenhedlaeth newydd o bobl i godi eu beiros, rhoi sglein
ar eu perfformiadau a chyfansoddi barddoniaeth wedi'i hysbrydoli gan yr ardal arbennig hon.
Mae Slam Barddoniaeth y Preseli yn seiliedig ar draddodiadau barddol cryfion a barddoniaeth Mynyddoedd y Preseli;
nod y prosiect yw mynd ati mewn ffordd ffres a chyfoes tra'n cydnabod ffurf a diwylliant barddol Cymru a chyfeirio
atynt. Yn rhan o'r prosiect, bydd gweithdai hygyrch yn y Gymraeg a'r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at segmentau
gwahanol o'r gymuned. Penllanw'r prosiect fydd cystadleuaeth i feirdd lleol a'r rheiny sydd â'u bryd ar fod yn feirdd,
er mwyn rhyddhau eu sgiliau ysgrifennu creadigol a pherfformio.
Mae'r prosiect yn rhan o brosiect treftadaeth yn y rhanbarth o'r enw Ein Cymdogaeth Werin - Preseli Heartlands
Communities, a reolir gan PLANED ac a ariennir trwy Gynllun Lle Arbennig y Gronfa Loteri Fawr.
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Rydym ym chwilio am fardd hynod o greadigol a chanddo/i gyfoeth o brofiad a gallu i weithio mewn
cymunedau. Bydd arno/arni angen bod yn hyblyg, yn ymatebol ac yn gyfathrebwr/gyfathrebwraig
r(h)agorol. Mae'r gallu i weithio yn y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol.
Cyflwynir y prosiect rhwng dechrau mis Ebrill a diwedd mis Gorffennaf 2019, a gellir trafod y dyddiadau
unwaith y byddwn wedi recriwtio'r artist.
Ar gyfer y prosiect hwn, mae ar yr artist angen treulio cyfanswm o 13 diwrnod o gyfnod preswyl yn y
rhanbarth. Mae'n debygol y bydd y cyfnod hwn wedi ei wasgaru ar draws amserlen y prosiect ac y bydd
yn cynnwys 3 set o 4 diwrnod, ac yna 1 diwrnod ar gyfer y digwyddiad terfynol.
Fel rhan o'r cyfnod preswyl, bydd disgwyl i'r artist ddarparu 12 × gweithdy cyfansoddi a pherfformio
barddoniaeth o 2 awr yr un ar gyfer dewis eang o gyfranogwyr, gan gynnwys:
o 4 × gweithdy i ysgolion cynradd
o 4 × gweithdy i ysgolion uwchradd
o 4 × sesiwn sy'n agored i'r gymuned
Bydd yr artist hefyd yn gweithio gyda 3 chyfranogwr oedrannus, ynysig, sy'n ei chael yn anodd gadael eu
cartrefi eu hunain, gan gynnig 3 sesiwn o 1 awr yr un ar gyfer pob unigolyn, a'u helpu i gyfansoddi eu
cerddi eu hunain.
Yn rhan o'r prosiect, bydd disgwyl i'r artist greu cerdd newydd sy'n cynrychioli pobl Mynyddoedd y
Preseli a bydd y gerdd hon yn cael ei pherfformio gan yr artist yn ystod y digwyddiad terfynol.
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Bydd disgwyl i'r artist weithio ochr yn ochr â gwneuthurwr ffilmiau, tîm y prosiect a'r gymuned leol i greu
ffilm/recordiad digidol byr ar gyfer y gerdd newydd, y bydd Celfyddydau Span Arts a PLANED yn gallu ei
(d)defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd ac adrodd.
Ochr yn ochr â thîm y prosiect, bydd yr artist yn helpu llunio ac arwain y gystadleuaeth/digwyddiad
terfynol a gynhelir ddiwedd y prosiect ym mis Mehefin/Gorffennaf 2019.

Rheolaeth
Rheolir y prosiect gan Celfyddydau Span Arts a bydd yn:
• Dod o hyd i gyfranogwyr 1 i 1
• Trefnu ysgolion a grwpiau cymunedol i gymryd rhan yn y prosiect
• Darparu cymorth gwirfoddolwyr yn ôl yr angen
• Darparu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer y digwyddiad terfynol
• Rhoi cyhoeddusrwydd i'r prosiect
• Cefnogi'r artist i gyflawni'r prosiect
• Darparu llety cymunedol ar gyfer yr artist os bydd angen
Argaeledd
Mae arnom angen cyflwyno'r prosiect rhwng dechrau mis Ebrill a diwedd mis Gorffennaf 2019, a chadarnheir yr
union ddyddiadau gyda'r artist adeg recriwtio.
Ffioedd
Mae yna gyfanswm o £2,600 ar gyfer yr artist ac mae hyn yn cynnwys costau teithio a chostau deunyddiau
Mae yna daliad dyddiol o £20/dydd hefyd am 13 diwrnod = £260
Ymgeisio
A wnewch chi anfon eich cais at rowan@span-arts.org.uk. Dylai gynnwys eich CV a llythyr i fynd gyda'ch CV sy'n
amlinellu pam yr hoffech gael y gwaith hwn ac unrhyw brofiad perthnasol sydd gennych. A wnewch chi gynnwys
dolenni at unrhyw enghreifftiau blaenorol o'ch gwaith ar-lein.
Dylai unrhyw geisiadau ddod i law erbyn 12yp ar ddydd Iau 14 Mawrth 2019. Byddwn yn llunio rhestr fer ac, yn
ddelfrydol, bydd gofyn i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael am gyfweliad ar ddydd Gwener 22 Mawrth.
Gwybodaeth Arall
• Bydd ar artistiaid angen gwiriad uwch gan y Swyddfa Datgelu a Gwahardd (neu bydd arnynt angen
caniatáu i Celfyddydau Span Arts wneud gwiriad o'r fath).
• Bydd disgwyl i artistiaid adrodd yn rheolaidd i reolwr y prosiect ar gynnydd y prosiect
• Disgwylir bod gan yr artist ei yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ei hun gwerth hyd at £5,000,000.
• Mae'r ffioedd yn cynnwys costau teithio a deunyddiau
• Mae mynediad at gerbyd a thrwydded yrru lawn ar gyfer y Deyrnas Unedig yn ddymunol gan fod yr ardal
yn anghysbell iawn
• Bydd Celfyddydau Span Arts yn darparu llety cymunedol lleol ar gyfer yr artist (os oes ei angen) fel rhan
o'r prosiect
Os hoffech drafod unrhyw beth gydag aelod o staff cyn ymgeisio mae'r swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener
10am - 4pm. E-bostiwch rowan@span-arts.org.uk neu ffoniwch 01834 869323 i drafod yn fanylach.
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