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CYNNYDD SYLWEDDOL MEWN
YMWELWYR I GŴYL FACH Y FRO 2016!

Yn dilyn llwyddiant
Gŵyl Fach y Fro
llynedd, mae Menter
Bro Morgannwg yn
falch iawn i gyhoeddi
y gwelwyd cynnydd
sylweddol yn nifer yr
ymwelwyr i’r ŵyl yn
ei ail blwyddyn.

Daeth dros 3,000 o
ymwelwyr i fwynhau’r
ŵyl rhad ac am ddim yma
ar Ynys y Barri ddydd
Sadwrn – cynnydd o bron
i 80% i’w gymharu â
llynedd (1,700).

Gyda chefnogaeth
Llywodraeth Cymru,
Cyngor Celfyddydau
Cymru a Chyngor Bro
Morgannwg, roedd modd
ehangu llawer ar arlwy’r
diwrnod – am y tro cyntaf
eleni roedd stondinau
crefft a chynnyrch
Cymraeg, bar, stondinau
bwyd, adloniant stryd, ac
amryw o weithdai crefft,
syrcas a chwaraeon – ac fe
roedd yr ymateb i’r datbly-
giadau newydd yma’n
wych.

Roedd y line-up yn
cynnwys rhai o artistiaid
mwyaf blaengar y sín
gerddoriaeth Gymraeg –
gan gynnwys Meic
Stevens, Sorela a Sŵnami
– ac roedd nifer o’r artisti-
aid yma’n dod i berf-
formio ar Ynys y Barri am
y tro cyntaf erioed. Roedd
hefyd yn gyfle arbennig i
roi llwyfan i artistiaid lleol
– Hanna Morgan a Lost in
Chemistry (enillwyr
Brwydr y Bandiau Maes
B/C2 2015). 

Wrth siarad am lwyddi-
ant yr ŵyl eleni, dywe-
dodd Siân Lewis, Prif
Weithredwr Menter Bro
Morgannwg:

Ry’n ni wrth ein bodd
gyda llwyddiant Gŵyl
Fach y Fro eleni. Mae’r
niferoedd ddaeth i fwyn-
hau yr Ŵyl yn brawf ein
bod wedi llwyddo i greu
gŵyl sydd ag apêl eang i
Gymry Cymraeg a di-
Gymraeg y Barri – a thu
hwnt.  Ein targed eleni
oedd denu 2,500 o bobl ac
ry’n ni wedi cyrraedd tu
hwnt i’r targed hynny
gyda dros 3,000 yn myny-
chu. Roedd mwy o weith-
gareddau a mwy o bartne-
riaid na llynedd. Mae
Gŵyl Fach y Fro wedi
tyfu oherwydd ymateb i’r
galw cynyddol yn y Fro
am gyfleoedd i gymdei-
thasu a mwynhau’r iaith
Gymraeg.

Rydym hefyd yn gofyn
am adborth gan fynych-
wyr yr ŵyl, fydd yn ein
helpu wrth werthuso’r
digwyddiad. Mae’r
holiadur ar-lein ar gael
yma: https://www.survey-
monkey.co.uk/r/GwylFach
yFro16
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