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Mae Theatr Clwyd yn lle arbennig.

Mae’n lle rydw i wedi’i gefnogi mewn rhyw ffordd neu’i gilydd ers 
dros 30 mlynedd. Fel bwrdd ymddiriedolwyr, rydyn ni’n gyffrous am 
ein pennod nesaf, ac yn edrych ymlaen at benodi olynydd i Tamara, 
sy’n ein gadael ni i dderbyn rôl Cyd-Gyfarwyddwr Artistig gyda The 
Royal Shakespeare Company.

Mae’r hyn sydd eisoes wedi’i gyflawni ers i Liam a Tamara ddod 
at ei gilydd wedi symud Theatr Clwyd i lefel arall o ansawdd o ran 
cyflwyno a diwylliant y cwmni, ond rydyn ni’n edrych ymlaen yn 
awr at ddyfodol cyffrous lle gall partneriaeth artistig newydd gyda 
Liam fynd â Theatr Clwyd i fwy fyth o uchelfannau o lwyddiant, ar 
ac oddi ar ein llwyfannau ni.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd â’r ymgeiswyr.

Helen Watson
Cadeirydd Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd



3

-
 M

ol
d 

Ri
ot

s (
20

19
)

Rydyn ni’n chwilio am arweinydd artistig newydd, ac rydw i’n edrych am 
bartner (neu bartneriaid) newydd i adeiladu ar yr holl bethau gwych y mae 
Theatr Clwyd wedi’u cyflawni, ac y mae’n sefyll drostynt, ar ôl 47 mlynedd 
o fodolaeth.

Mae pwy bynnag fyddwn ni'n ei benodi’n cyrraedd ar amser cyffrous. Rydyn 
ni yng nghamau cynnar ailddatblygiad cyfalaf gwerth £50m a fydd, heb 
ormodiaith, yn trawsnewid ein gwaith yn ei holl agweddau. Y maes cyntaf 
i ganolbwyntio arno fel Cyfarwyddwr Artistig newydd fydd rhaglennu 
agoriad newydd cyffrous ac uchelgeisiol i’r adeilad o ddiwedd 2024 ymlaen.

Mae’r Cwmni yma yng Nghlwyd gyda’r gorau yn y byd ym maes creu theatr 
a bydd ein cyfarwyddwr artistig newydd yn cyfateb y rhinweddau hynny ac 
yn uchelgeisiol ynghylch yr hyn y gall Theatr Clwyd ei gyflawni.

Ar ben hyn mae ein cred ddofn ni yng ngrym ein gwaith i helpu a chefnogi 
ein cymunedau, i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd, ac i fwynhau 
ein hunain wrth wneud hynny. Gallaf addo llawenydd, heriau a chyffro i chi, 
yn ogystal ag ansawdd, yn Theatr Clwyd.

Fe symudais i fy nheulu yma fwy na 6 blynedd yn ôl oherwydd yr hyn 
roeddwn i'n ei wybod oedd yn bosibl, ac rydyn ni wedi cyflawni llawer o 
bethau eisoes, ond mae cymaint mwy i'w wneud. Rydw i’n edrych ymlaen 
yn fawr at gwrdd â’r Cyfarwyddwr Artistig nesaf ac at weithio gydag ef neu 
hi i gyflawni pethau gwych ar gyfer y sefydliad celfyddydol pwysig yma sy’n 
cyflawni ar lefel mor uchel.

Diolch yn fawr,

Liam Evans-Ford 
Cyfarwyddwr Gweithredol
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Mae Theatr Clwyd wedi bod yn creu theatr o safon byd ym mryniau Gogledd Cymru ers 1976.

Ni yw un o’r ychydig theatrau yn y DU sydd â thimau adeiladu golygfeydd, creu gwisgoedd, props 
a chelf golygfaol o hyd i gyd yn fewnol ochr yn ochr â’r timau goleuo, sain a llwyfan. Rydyn ni bob 
amser yn anelu at gynnig yr amgylchedd cynhesaf i dimau creadigol gynhyrchu eu gwaith gorau.

Mae gennym ni ddau ofod theatr parhaol 
– theatr bwa proseniwm 600 sedd a theatr 
stiwdio hyblyg 250 sedd.

Tra mae'r ailddatblygiad yn digwydd, rydyn ni 
wedi cymryd perchnogaeth o Theatr The Mix 
wrth ymyl prif adeilad y theatr, sef awditoriwm 
270 sedd gyda rig goleuo LED mewnol gyda 
mwy na 500 o oleuadau.

Cyn dechrau’r ailddatblygiad, roedden ni’n 
cynhyrchu rhwng 12 a 14 o sioeau y flwyddyn, 
yn cynnwys cyfuniad o berfformiadau 
premiere byd ac ailddychmygu clasuron 
cyfoes gyda ffocws ar artistiaid wedi’u geni, 
eu magu neu sy’n byw yng Nghymru. Rydyn 
ni’n gwneud gwaith ar ein llwyfannau, ar-lein 
ac yn ein cymunedau, ac wedi gweithio gyda 
phartneriaid cydgynhyrchu mawr.
Mae gennym ni agwedd hyblyg at raglennu 
theatr, heb unrhyw dymhorau penodol o 
waith, a’r unig elfen sefydlog flynyddol yw ein 
Pantomeim Roc a Rôl ni sy’n denu tua 30,000 
o bobl yn y gynulleidfa bob blwyddyn.

Creu Theatr
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Mae’r cynyrchiadau yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf wedi cynnwys Home, I’m Darling 
(cydgynhyrchiad gyda’r National Theatre); 
The Assassination of Katie Hopkins; 
cynhyrchiad cyfranogol The Great Gatsby; 
Isla (cydgynhyrchiad gyda’r Royal Court, ac a 
ailgomisiynwyd wedyn ar gyfer teledu’r BBC); 
a The Picture of Dorian Gray a gyflwynwyd yn 
ddigidol.

Mae datblygu crëwyr theatr yn rhan greiddiol 
o’n dull ni o weithredu, ac rydyn ni bob amser 
yn ymdrechu i fynd ymhellach. Rydyn ni’n 
gweithio gyda phob disgyblaeth i gefnogi a 
meithrin y genhedlaeth nesaf o grëwyr theatr 
yn ein cymunedau ni, yng Nghymru, a thu 
hwnt, ac mae gennym ni bartneriaethau 
arwyddocaol wedi’u sefydlu gyda sefydliadau 
fel Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Rydyn ni’n cyflogi 400 o weithwyr llawrydd 
yn rheolaidd bob blwyddyn ar draws 
disgyblaethau theatrig ac artistig.

Rydyn ni wrth ein bodd yn creu theatr ar bob 
graddfa, ac yn ogystal ag aelodau tîm craidd 
gyda disgyblaethau creu theatr penodol, rydyn 
ni’n gwario rhwng £1.2m a £2m bob blwyddyn 
yn uniongyrchol ar gynhyrchu theatr.

Rydyn ni wedi ymrwymo i raglen Theatre 
Greenbook wrth i ni weithio i sicrhau bod 
ein gweithrediadau ni’n amgylcheddol 
gynaliadwy. Rydyn ni hefyd yng nghamau 
cynnar partneriaeth o’r enw Ramps Cymru, 
sydd â’r nod o wneud y sector theatr yng 
Nghymru y sector theatr mwyaf agored a 
hygyrch yn y byd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Theatr 
Clwyd wedi ennill llu o wobrau mawreddog 
gan gynnwys gwobr y Sioe Gerdd Newydd 
Orau (Gwobrau UK Theatre), Cyflwyno 
Digidol (WhatsOnStage), Theatr Ranbarthol 
y Flwyddyn (The Stage) a gwobr Olivier am y 
Gomedi Newydd Orau i Home, I’m Darling.
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Agorwyd adeilad Theatr Clwyd yn Sir y Fflint yn 1976, ac mae’n syfrdanol o ran uchelgais, graddfa 
ac ansawdd y ddarpariaeth. Nododd ei restriad Gradd II yn 2018 ei fod yn ‘enghraifft bwysig o 
adeilad celfyddydau dinesig a theatr ar ôl y rhyfel, yr enghraifft allweddol o’r math yma o adeilad yng 
Nghymru ac un o’r enghreifftiau mwyaf blaenllaw yn y DU.’

Cyn ac ar ôl cyfalaf mae'r adeilad yn gartref i ddau brif awditoria, sinema, orielau, a sawl gofod ar gyfer 
digwyddiadau.

Bydd y buddsoddiad o £50m yn cynnig ystafelloedd ymarfer o ansawdd uchel, theatrau wedi’u 
hadfywio, a sawl gofod creu theatr addas i’r pwrpas ar gyfer pob un o’n timau mewnol.

Bydd gofod penodol ar gyfer hyfforddiant mewn creu theatr, ein gwaith gyda phobl ifanc, ein 
partneriaethau atgyfeirio ar gyfer iechyd a lles, a gofod ar gyfer digwyddiadau ac arlwyo i helpu i 
gynyddu’r refeniw sy’n cael ei gynhyrchu.

Mae ein hardaloedd blaen tŷ yn cael eu hailddychmygu i fod yn agored a 
chroesawgar, gan fanteisio i’r eithaf ar ein lleoliad godidog, ac yn galluogi 
i ni ddod yn gyrchfan drwy’r dydd a all groesawu teuluoedd ifanc ar gyfer 
chwarae creadigol, yn ogystal â phobl sydd eisiau mwynhau bwyd a diod 
gyda ffrindiau a theulu. Bydd gan yr ardaloedd blaen a chefn tŷ y safonau 
hygyrchedd uchaf a ddarperir ar gyfer aelodau cwmnïau ac ymwelwyr fel 
ei gilydd. 

Bydd yr adeilad newydd yn ddi-nwy, bydd yn cynaeafu dŵr glaw ac ynni 
solar, a bydd yn gallu gweithredu’n niwtral o ran carbon, ar ddiwrnod da, 
yn positif o ran carbon.

Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu gyda Haworth Tompkins, y mae eu 
hadeiladau theatr blaenorol yn cynnwys y Royal Court yn Llundain, yr 
Young Vic, y Liverpool Everyman, y Bristol Old Vic, a’r National Theatre.

Rydyn ni i fod i dderbyn yr adeilad yn ôl yn haf 2024, heb unrhyw 
gynlluniau i agor i'r cyhoedd tan y gaeaf yn 2024, a'r disgwyl yw y bydd 
tymor llawn o raglennu yn dechrau yn 2025. Cliciwch yma am fwy o 
wybodaeth.

Ein Hadeilad
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https://www.theatrclwyd.com/cy/raise-the-roof
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Mae gan Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd a’r grŵp masnachu, ac Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Theatr 
Clwyd sy’n darparu’r holl addysg gerddorol yn y sir, drosiant blynyddol o tua £7m sy’n cynnwys cyllid 
cyhoeddus craidd ac incwm a enillir.

Ni yw trydydd cleient mwyaf Cyngor Celfyddydau Cymru, gan dderbyn £1.8m y flwyddyn ar hyn 
o bryd (bydd yr adolygiad buddsoddi yn cael ei gynnal yn ystod Ionawr - Mawrth 2023) ac yn 
cynhyrchu tua £1.8 i £2m y flwyddyn drwy ein swyddfa docynnau.

Ym mis Gorffennaf 2022, dechreuodd Theatr Clwyd weithredu Neuadd William Aston, neuadd 
gyngerdd gyda 1000 o seddi yn Wrecsam sy’n eiddo i Brifysgol Glyndŵr. Mae'r safle, sydd wedi'i leoli 
yn ninas fwyaf Gogledd Cymru a dim ond 20 munud o'n canolfan ni yn Sir y Fflint, yn cynnig llwyfan 
ar gyfer gwahanol elfennau o raglennu, gan gynnwys comedi standyp proffil uchel a cherddoriaeth 
gyfoes a phoblogaidd. Mae'r bartneriaeth ehangach gyda'r brifysgol tuag at hyfforddi a datblygu’n 
cael ei gwella gan ein rheolaeth ar y lleoliad yma. 

Cyn y pandemig roedden ni’n denu 200,000 o ymwelwyr i ddigwyddiadau byw ar ein safle ni 
yn Sir y Fflint, a 100,000 pellach yn bresennol ar gyfer gweithgareddau Ymgysylltu Creadigol a 
Cherddoriaeth. Rhwng 2018 a 2020, bu mwy na 500,000 o bobl yn gweld cynhyrchiad gan Theatr 
Clwyd mewn mannau eraill yn y DU.

Ar ôl y pandemig rydyn ni mewn sefyllfa gref, gyda niferoedd y cynulleidfaoedd ar lefel sy’n debyg 
i cyn y pandemig, ac yn meincnodi'n gadarnhaol o gymharu â lleoliadau tebyg eraill yn y DU. Mae 
gennym ni lefelau synhwyrol o gronfeydd wrth gefn, a pherthnasoedd cyllido hirsefydlog gyda 
Chyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir y Fflint.

Ein Busnes
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Mae ein gwaith ni gyda’n cymunedau wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud ac mae ganddo statws 
cyfartal â’r gwaith rydyn ni’n ei gynhyrchu a’i gyflwyno ar ein llwyfannau ni. Mae gennym ni un o’r 
timau Ymgysylltu Creadigol mwyaf yn y DU ac mae’r cwmni cyfan yn ymwneud â gweithgareddau 
cymunedol.

Gweithio mewn partneriaeth yw un o'r ffyrdd allweddol rydyn ni’n darparu cefnogaeth a gofal 
cymdeithasol yn y gymuned. Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi bod yn bartner hirsefydlog i ni, 
a chryfhawyd hyn yn ystod y pandemig lle buom yn cyd-greu rhaglenni gyda rhai o’r bobl ifanc mwyaf 
agored i niwed yn ein cymuned ni.

Mae gennym ni hefyd bartneriaeth hirsefydlog gyda’n Bwrdd GIG, Betsi Cadwaladr, yn gweithio 
gydag ysbytai a chartrefi gofal lleol i greu prosiectau sy’n pontio’r cenedlaethau a gwaith arobryn 
yn cefnogi’r rhai sydd â cholled cof. Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi ffrydio ein 
cynhyrchiad Nadolig mawr i bob ysbyty yng Ngogledd Cymru, ac i fwy na 60 o gartrefi gofal yn y 
rhanbarth, am ddim.

Mae gennym ni weithdai wythnosol i bob oedran (mae ein haelod ieuengaf yn 4 oed a’n haelod 
hynaf yn 78 oed) ac rydyn ni’n ymdrechu i greu prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a 
chynhyrchiadau o safon uchel gyda’r grwpiau hyn ac ar eu cyfer.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gydag ysgolion ledled Gogledd Cymru, gan fynd â phrosiectau cyfrifoldeb 
dinesig i ysgolion yn seiliedig ar angen a nodwyd, a bob wythnos rydyn ni’n cyflwyno mwy na 1000 o 
wersi cerddoriaeth drwy ein tîm mewnol o gerddorion.

Rydyn ni’n gwneud addewid i'n holl gyfranogwyr ni.
Fe fyddwn ni bob amser yn gwrando fel na fyddwn ni byth 
yn rhoi'r gorau i ddysgu.
Fe fyddwn ni bob amser yn sicrhau eich bod chi’n gallu 
gwireddu eich breuddwydion.
Fe fyddwn ni’n creu gyda'n gilydd.
Fe fyddwn ni bob amser yn gartref i chi.

Mwy o wybodaeth am ein gwaith ni ar gyfer cymunedau ar gael yma

Ein Cymuned

https://www.theatrclwyd.com/cy/take-part
https://www.youtube.com/watch?v=hs33I_Ea8fc
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Mae ein cwmni ni’n cynnwys ein 140 o aelodau cwmni craidd uniongyrchol, 100 o aelodau cwmni 
wrth gefn a thymhorol, mwy na 400 o artistiaid ac ymarferwyr llawrydd bob blwyddyn, a 150 o 
wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda ni yn rheolaidd fel tywyswyr ac ar draws disgyblaethau eraill.

Mae prif Fwrdd Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd yn cynnwys casgliad ymroddedig a medrus o 
ymddiriedolwyr.

Mae rhagor o wybodaeth am y bwrdd ar gael yma. 
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https://www.theatrclwyd.com/our-trustees
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• Bydd ein Cyfarwyddwr Artistig yn grëwr theatr o ansawdd uchel. Mae’r ddisgyblaeth o fewn 
creu theatr yn agored, a hoffem annog cyfarwyddwyr, awduron, cynllunwyr ac actorion, neu 
unigolion o unrhyw gefndir creu theatr greadigol arall, i ystyried gwneud cais.

• Bydd gan ein Cyfarwyddwr Artistig gysylltiadau da o fewn y diwydiant theatr.

• Bydd ein Cyfarwyddwr Artistig yn rhoi lleisiau a thalentau o Gymru wrth galon ei ddull o 
weithredu. 

• Bydd ein Cyfarwyddwr Artistig yn gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo twf yr iaith Gymraeg drwy ei 
waith.

• Rhaid i'n Cyfarwyddwr Artistig werthfawrogi ein gwaith gyda chymunedau a sicrhau bod 
ganddo werth cyfartal i'n gwaith theatr a cheisio ffyrdd arloesol i gymunedau gael perchnogaeth 
o'r hyn rydyn ni’n ei wneud.

• Bydd ein Cyfarwyddwr Artistig yn berson gweddus gydag enw da am drin pobl mewn ffordd 
gefnogol, teg ac agored.

• Bydd gan ein Cyfarwyddwr Artistig ymrwymiad clir i dalent a datblygiad proffesiynol crëwyr 
theatr yng Nghymru a thu hwnt.

• Bydd angen i'n Cyfarwyddwr Artistig adleoli'n lleol i'r theatr.

Rydyn ni eisiau annog pobl o ystod amrywiol o brofiadau bywyd i ymgeisio.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bartneriaethau.

Y Rôl
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Mae'r Cyfarwyddwr Artistig yn rôl arwain ar y cyd â'r Cyfarwyddwr Gweithredol.

Dyma’r cyfrifoldebau allweddol: 

• Pennu'r weledigaeth artistig ar gyfer y sefydliad a darparu arweinyddiaeth artistig

• Goruchwylio pob agwedd ar y rhaglen artistig a gynhyrchir

• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol i bennu cyfeiriad strategol y cwmni ac i sicrhau bod 
Theatr Clwyd yn gweithredu fel busnes cynaliadwy a llwyddiannus

• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol i greu ac arwain diwylliant sefydliadol sy'n gynhwysol, 
yn gydweithredol, yn ddiogel ac yn gefnogol; yn ogystal ag yn artistig feiddgar ac uchelgeisiol

• Hyrwyddo a datblygu Artistiaid o Gymru

Yn gyfrifol am: Timau Creadigol ac Artistiaid yn ôl yr angen
Yn adrodd i: Cadeirydd y Bwrdd

Arweinyddiaeth Artistigsz
• Ysgwyddo cyfrifoldeb llawn am bolisi artistig a gweithio ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Gweithredol i 

ddatblygu a chyflwyno rhaglen artistig sy’n adlewyrchu ein hymrwymiad i arloesi, rhagoriaeth, 
amrywiaeth a chynhwysiant, ac sy’n gwasanaethu ein cynulleidfaoedd targed

• Cyflwyno rhaglen uchelgeisiol a nodedig sy’n dod â’r weledigaeth yn fyw ac yn sicrhau 
hunaniaeth artistig gref ac enw da i Theatr Clwyd ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol

• Goruchwylio cynhyrchu'r holl waith, gan weithio gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol ac aelodau 
perthnasol o'r Uwch Dîm Arwain

• Nodi a chomisiynu crëwyr theatr ysbrydoledig i weithio gyda Theatr Clwyd; darparu cyngor a 
chefnogaeth briodol iddynt fel eu bod yn gallu gwneud y mwyaf o'u potensial creadigol

• Meithrin cenhedlaeth newydd amrywiol o grëwyr theatr

• Datblygu, meithrin, hyrwyddo a chynnig llwyfan i dalentau creu theatr o Gymru

• Hwyluso a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd ar gyfer teithio, trosglwyddo ac elwa’n fasnachol o’r 
rhaglen artistig, yn enwedig gwaith gwreiddiol gan Theatr Clwyd

• Gweithio ar y cyd a datblygu cydgynyrchiadau gan ddefnyddio perthnasoedd artistig presennol a 
newydd gydag artistiaid creadigol, crëwyr theatr, awduron a chwmnïau, sy’n cefnogi’r gwaith o 
gyflawni’r weledigaeth artistig

• Hyrwyddo a hybu twf yr iaith Gymraeg drwy raglennu artistig a gwaith cynhyrchu

• Bod yn ymwybodol o ddatblygiadau artistig ac arfer gorau ym myd y theatr yng Nghymru, 
Prydain a’r Byd a sicrhau eu bod yn ganolog i waith y theatr

• Cefnogi darpariaeth effeithiol o ran Gwaith Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd

• Gwerthfawrogi a rhoi amlygrwydd i holl waith Theatr Clwyd gyda ac ar gyfer cymunedau, gan 
sicrhau bod ganddynt werth ac asiantaeth yn ein gwaith

 

Disgrifiad Swydd
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Cysylltiadau Strategol a Chynrychiolaeth 
• Gweithredu fel llefarydd artistig Theatr Clwyd gyda rhanddeiliaid allweddol, y wasg, y cyfryngau 

a chynrychioli Theatr Clwyd mewn fforymau artistig rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol 
priodol

• Cynnal ymdeimlad clir o safle ac enw da gwaith artistig Theatr Clwyd yn y rhanbarth, y wlad ac 
yn rhyngwladol

• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol i sicrhau bod y berthynas gyda'n prif gyllidwyr refeniw 
yn parhau'n gadarn ac yn gynhyrchiol

Arweinyddiaeth Weinyddol 
• Gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol, pennu cynllun busnes y theatr ar gyfer mynegi’r weledigaeth 

artistig oddi mewn iddo a defnyddio adnoddau Theatr Clwyd i’r eithaf

• Gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol, sicrhau bod cyllideb ddigonol ar gyfer y rhaglen artistig, bod 
cynlluniau artistig yn parhau’n gyson â’r cyllidebau y cytunwyd arnynt, a bod y rhaglen artistig yn 
cynhyrchu incwm digonol i gyfrannu at hyfywedd ariannol parhaus Theatr Clwyd

• Mynychu a pharatoi adroddiadau ysgrifenedig ar faterion artistig ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd ac 
ar gyfer unrhyw rai o is-bwyllgorau’r Bwrdd yn ôl y gofyn

• Arwain a chyfrannu’n effeithiol at holl gyfarfodydd mewnol priodol y theatr, gan gynnwys 
cyfarfodydd Arweinyddiaeth, cyfarfodydd rhaglen, cyfarfodydd y strategaeth greadigol ac ati 

• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol a’r timau cyfathrebu ar ddatblygu ein hunaniaeth 
weledol a'n brand

Mae’r disgrifiad swydd hwn yn ganllaw i natur y gwaith sy’n ofynnol gan y Cyfarwyddwr Artistig.

Nid yw'n gwbl gynhwysfawr nac yn cyfyngu a gellir ei adolygu gyda deiliad y swydd a'r Bwrdd yn ôl 
yr angen.

Disgrifiad Swydd
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Profiad
• Profiad fel crëwr theatr gydag angerdd didwyll dros ein gwaith

• Profiad proffesiynol perthnasol ac eang o fewn amgylcheddau theatr cynhyrchu, fel crëwr theatr 
ar draws theatr y DU

• Profiad o weithio gydag awduron a gomisiynir gyda dealltwriaeth gadarn o'r broses o greu theatr

• Profiad o greu gwaith ar gyfer amrywiaeth o ofodau theatr a chynulleidfaoedd

• Profiad o gyflawni gwaith yn erbyn cyllidebau sylweddol

• Profiad o gydweithredu

Sgiliau
• Y gallu i greu gweledigaeth rymus ar gyfer datblygiad artistig Theatr Clwyd

• Gallu clir i greu gwaith newydd gyda chyffro ynghylch dod o hyd i ffyrdd newydd o adfywio 
dramâu ac addasiadau o'r repertoire

• Dangos lefel uchel o sgil wrth sefydlu perthnasoedd gweithio cydweithredol gydag ystod eang o 
artistiaid theatr mewn tîm creadigol

• Arweinydd cadarn ac effeithiol gyda'r gallu i gymell, ysbrydoli a mentro

• Hyblyg yn artistig ac yn gallu blaenoriaethu ffrydiau gwaith lluosog

• Sgiliau rheoli amser a chynllunio ardderchog, ond eto'n gallu bod yn hyblyg ac yn agored i 
addasu o fewn amgylchedd sy’n newid

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda'r gallu i fynegi syniadau ffres a'u hintegreiddio’n rhan o'r 
weledigaeth artistig

• Y gallu i fynegi gweledigaeth artistig y theatr i ysbrydoli a chyffroi ystod eang o randdeiliaid

• Y gallu i gydbwyso arloesedd a dawn greadigol â'r angen am ymwybyddiaeth fasnachol

Manyleb y Person
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Rhinweddau
• Arweinyddiaeth ac arddull cymell credadwy, cyffrous ac ysbrydoledig

• Ymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiant

• Ymrwymiad didwyll i waith y theatr gyda phobl ifanc a gyda ac ar gyfer cymunedau

• Enw da am fod yn berson da a gofalgar

• Enw da am fod yn hael o ran ysbryd gydag artistiaid eraill ac aelodau tîm

Gwybodaeth
• Gwerthfawrogi / dealltwriaeth o'r amgylchedd diwylliannol Cymreig a'i arwyddocâd i'r theatr

• Gwerthfawrogi / dealltwriaeth o bwysigrwydd yr Iaith Gymraeg

• Rhywfaint o wybodaeth a diddordeb yn y busnes o weithredu theatr a phwysigrwydd pennu 
cyfeiriad strategol clir a chwrdd â thargedau busnes

• Diddordeb ac ymrwymiad didwyll i fod yn rhan o'r ardal leol

• Ymrwymiad i werthoedd diwylliannol a chymdeithasol Theatr Clwyd, sy'n cynnwys hyrwyddo 
cyfleoedd cyfartal a chynhwysiant cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd

Manyleb y Person
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• Bydd hon yn swydd arweinyddiaeth ar y cyd ochr yn ochr â'r Cyfarwyddwr Gweithredol

• Mae hwn yn gontract tymor penodol am 5 mlynedd gydag opsiwn am estyniad am ail dymor

• Bydd y cyflog rhwng £65k a £75k yn dibynnu ar brofiad

• Mae’r amser dechrau yn hyblyg ochr yn ochr ag ymrwymiadau neu gyfnodau rhybudd presennol 
eraill

• Bydd pecyn adleoli cystadleuol ar gael

• Opsiwn ar gyfer hyd at un prosiect allanol y flwyddyn

• Cyfraniad Pensiwn y Cyflogwr yn 6%

• Pecyn Manteision Cwmni Sylweddol gan gynnwys
 •    Lwfans Treuliau manwl
 •    Gofal yn Gyntaf ac Iechyd Galwedigaethol
 •    Telir am ddarpariaeth cwnsela
 •    Tocynnau am ddim i’r holl waith ar draws 3,000+ o ddigwyddiadau y flwyddyn
 •    Taliadau Cydnabyddiaeth Cwmni
 •    Gwyliau ychwanegol ar gyfer penblwyddi
 •    Rhaglen lles gan gynnwys grwpiau ioga, cerdded a rhedeg, gwersi cerddoriaeth am ddim

• Lwfans gwyliau o 32 diwrnod yn cynyddu gyda hyd gwasanaeth

• Cynllun Tâl Salwch Galwedigaethol yn cynnig hyd at 6 mis o dâl salwch ar gyflog llawn

Telerau’r Penodiad
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Mae Gogledd Cymru yn rhanbarth hardd gyda darnau sylweddol o’r tir wedi’u dynodi fel ardaloedd 
o harddwch naturiol eithriadol. O’r theatr yn yr Wyddgrug, tref farchnad brysur ei hun, gallwch weld 
cadwyn bryniau Clwyd. 20 munud i ffwrdd mae Glannau Dyfrdwy yn agor hyd at Arfordir Gogledd 
Cymru, gan arwain at Fae Colwyn, Llandudno, Eryri, Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn, gan gynnig rhai o 
olygfeydd mwyaf trawiadol y DU.

O ystyried ei lleoliad gwledig, mae Theatr Clwyd hefyd yn hygyrch iawn, dim ond 15 munud o 
ddinasoedd fel Caer a Wrecsam, 40 munud o Lerpwl, a 50 munud o Fanceinion.

Mae Cymru yn gweithredu o dan lywodraeth ddatganoledig ac, yn 2021, ailetholwyd Llafur Cymru 
am dymor arall o 5 mlynedd. O dan y llywodraeth hon bu gwahaniaeth sylweddol yn y dull o 
weithredu o gymharu ag un San Steffan, yn cael ei arwain gan ddarn rhyfeddol o ddeddfwriaeth – 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r ddeddf yn amlinellu saith nod llesiant, ac yn datgan 
yn glir y dylai mwy o ddiwylliant a chreadigrwydd fod yn rhan o addysg. I’r perwyl hwn, mae 
cwricwlwm newydd wedi cael ei roi ar waith yng Nghymru yn ddiweddar iawn.

Mae gofal iechyd Cymru yn gweithredu mewn ffordd wahanol hefyd – er enghraifft, mae gofal 
iechyd Cymru yn cynnig presgripsiynau am ddim i’r rhai sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu.

Mae’n lle hyfryd i fyw a gweithio ynddo.

Lle o harddwch, cenedl falch, a gwlad sy'n gwerthfawrogi diwylliant a chreadigrwydd 
ar y lefelau uchaf wrth wneud penderfyniadau.

Lleoliad a Ffordd o Fyw
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I wneud cais, anfonwch CV a llythyr cais, yn nodi sut mae eich sgiliau a'ch profiad yn cyfateb i'r rôl a 
manyleb y person, at ein Hymgynghorydd Recriwtio, Heather Newill, Cyfarwyddwr AEM International, 
yn  hnewill@aeminternational.co.uk.  

Ni ddylai eich llythyr cais fod yn fwy na thair ochr A4.
Bydd pob cais yn cael ei gydnabod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 10am dydd Mercher 4ydd Ionawr 2023.

Cynhelir Cyfweliadau’r Rownd Gyntaf ar 7fed ac 8fed Chwefror 2023. 

Rydyn ni hefyd yn gofyn i chi lenwi ein ffurflen monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i'n helpu ni i 
asesu'r broses recriwtio hon. Ewch ati i’w lawrlwytho yma os gwelwch yn dda.

Os oes arnoch chi angen unrhyw newidiadau i'r broses ymgeisio neu os hoffech chi gyflwyno'ch cais 
fel fideo neu mewn fformat arall, byddem yn hapus i'ch cefnogi a darparu ar gyfer hyn. Cysylltwch â 
people@theatrclwyd.com i roi gwybod i ni.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â: 
Heather Newill ar hnewill@aeminternational.co.uk.

Sut i Wneud Cais

mailto:hnewill@aeminternational.co.uk
https://www.surveymonkey.co.uk/r/J9RCYFF
mailto:people%40theatrclwyd.com?subject=
mailto:hnewill@aeminternational.co.uk

