
Bannau’r Dyfodol
Rhaglen Ysgrifennwr Preswyl 

 

Ysgrifennu ar gyfer y dyfodol



Rydym yn chwilio am ddau ysgrifennwr preswyl ar

gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae gan iaith y pŵer i lesmeirio, ysbrydoli a llenwi’r galon. Gwlady beirdd yw

Cymru, ac am genedlaethau mae ysgrifenwyr wedi cael eu hudo gan rinweddau

arbennig Bannau Brycheiniog. Mae ein rhaglen Ysgrifennwr Preswyl 2022 – 23 yn

anelu at roi digon o le i ysgrifenwyr ddatblygu gwaith wedi’i ysbrydoli gan ein

trysor o dirwedd.

Gan gydweithio gyda Gŵyl y Gelli a Choleg y Mynyddoedd Duon, rydym yn

chwilio am un ysgrifennwr Cymraeg ac un ysgrifennwr Saesneg i drochi eu

hunain yn y Bannau a chynhyrchu gwaith sy’n lliwio gweledigaeth o ddyfodol

gwyrdd.

Bydd pob un o’r ysgrifenwyr a benodir yn derbyn £10,000 i ddatblygu prosiect a

fydd yn ymgysylltu cynulleidfaoedd gyda dau o’r bygythiadau mwyaf i wynebu’r

Parc Cenedlaethol a’r byd: yr argyfyngau natur a hinsawdd.

Rydym yn gwahodd ymgeiswyr i gyflwyno cynnig yn amlinellu’r gwaith a fyddi’n

cael ei wneud os yn llwyddiannus. Rydym yn agored i bob ffurf o ysgrifennu ac yn

croesawu arloesedd. 



Beth ydym ni’n ei ddisgwyl oddi wrthych chi?

 

Mae’r argyfyngau hinsawdd a natur ar flaen ein gwaith yn y Parc

Cenedlaethol. Dylai’ch cynnig ymgysylltu cynulleidfaoedd gyda’r

bygythiadau hyn ac anelu at ysbrydoli newid positif.

·Yn ystod eich cyfnod preswyl byddwch yn datblygu prosiect

ysgrifennu a darparu gwaith gorffenedig i gynulleidfa eang. Gallai’r

prosiect fod ar unrhyw ffurf ysgrifenedig neu ar lafar. Casgliad o

farddoniaeth, podlediad, drama, casgliad o straeon byrion, ysgrifennu

ffeithiol, nofel, ysgrifennu ar gyfer plant ...byddwn yn croesawu pob

cais creadigol.

·Yn ogystal â’r prosiect ysgrifenedig, rydym yn disgwyl i chi ymgysylltu

ag amrywiaeth o ymwelwyr a thrigolion ar draws y Parc. Gallai hyn

fod trwy gyfres o weithdai neu ddigwyddiadau sy’n cysylltu pobl gyda'r

argyfyngau natur a hinsawdd, ond rydym hefyd yn croesawu syniadau

arloesol. Ymgysylltu gyda, ac ysbrydoli pobl, yw’r hyn sy’n bwysig. 

Dylai rhan o'ch gwaith ymgysylltu hefyd gael ei gyflwyno i fyfyrwyr yng

Ngholeg y Mynyddoedd Duon. Byddwn yn trefnu hyn gyda'r ceiswyr

llwyddiannus.



“Mae gwyddoniaeth yn gwneud darganfyddiadau pan mae'n

cyfaddef nad yw'n gwybod, mae barddoniaeth yn parhau os

yw'n edrych yn galed ar bethau go iawn. Y mae ysgrifen natur,

os oes y fath beth yn bod, yn byw yn y diriogaeth hon lle y

gallai gwyddoniaeth a barddoniaeth gyfarfod. Rhaid ei wneud

o'r ddau; mae angen gwirionedd a harddwch.”

 

― Tim Dee, The Running Sky: A Bird-Watching Life

https://www.goodreads.com/work/quotes/7303744


Gael cymorth arbenigwyr y Parc Cenedlaethol

sydd â chyfoeth o wybodaeth am y tirwedd.

Byddwch hefyd yn cysylltu â’n staff a'n

partneriaid sy'n gweithio ar flaen yr argyfyngau

natur a hinsawdd.

Cyfle i arddangos gwaith a ddatblygwyd yn

ystod y cyfnod preswyl yng Ngŵyl y Gelli ym

mis Mai 2023.

Llety rhan amser yn y bryniau uwchben

Talgarth diolch i Goleg y Mynyddoedd Duon.

Bydd ein hysgrifenwyr preswyl yn

elwa o....

·

 



Cymhwysedd

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed ac yn

breswyl yn y DU.

Nid yw’r rhaglen yn gofyn i ymgeiswyr fyw

ym Mannau Brycheiniog, ond dylech allu

ymweld â’r Parc yn rheolaidd gydol y cyfnod

preswyl.

Croesawir cyd-weithio yn ogystal â

cheisiadau oddi wrth unigolion.

Mae croeso i ysgrifenwyr sydd wedi

cyhoeddi ac sydd heb gyhoeddi ymgeisio.



Ansawdd yr ysgrifennu

Ansawdd y gweithgaredd / gweithdai

ymgysylltu a gynhigir

I ba raddau mae’r cynnig yn

adlewyrchu nod y gronfa

Hyfywdra'r cynnig

Potensial y gwaith o gael effaith

positif ar yr argyfyngau hinsawdd a

natur.

Meini Prawf Dewis

Asesir ceisiadau drwy gyfeirio at y criteria

canlynol:

Bydd y panel yn cynnwys cynrychiolwyr o

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau

Brycheiniog a gwahoddir arbenigwyr

hefyd a nhw fydd yn gyfrifol am y dewis

terfynol. 



I YMGEISIO

Dilynwch y ddolen isod i weld y ffurflen

gais.

Dyddiad cau: 15 Mai 2022

Cyhoeddi enwau’r ysgrifenwyr preswyl: 

 Gorffennaf 2022

Gwobr: £10,000 (yn cael ei dalu mewn

pedwar rhandal cyfartal)

Hyd y cyfnod preswyl: Mehefin 2022 –

Mehefin 2023

Cliciwch yma i wneud cais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq8RJ6pvu61Ht2KI-zNEJOZ_3x8SkyIjlzTpSRGfZJNW8syQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq8RJ6pvu61Ht2KI-zNEJOZ_3x8SkyIjlzTpSRGfZJNW8syQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq8RJ6pvu61Ht2KI-zNEJOZ_3x8SkyIjlzTpSRGfZJNW8syQ/viewform?usp=sf_link

