
Nawdd Corfforaethol   
Cefnogi theatr o safon byd yng nghalon eich cymuned 



Theatr Clwyd yw theatr gynhyrchu a chanolfan celfyddydau rhanbarthol fwyaf blaenllaw 
Cymru. Rydym yn cyrraedd mwy na 300,000 o bobl bob blwyddyn drwy gyfuniad o waith o 
safon byd ar lwyfan, fel ein sioe gerdd Home, I’m Darling, sydd wedi ennill Gwobr Olivier, a  
phrosiectau ymgysylltu â’r gymuned arobryn, fel y rhai sy’n cefnogi pobl â cholled cof, a phobl 
ifanc mewn perygl o droseddu. I gydnabod ein gwaith yn ystod y pandemig, cawsom ein 
henwi yn Theatr Ranbarthol y Flwyddyn 2020 gan The Stage. Dan arweiniad y Cyfarwyddwr 
Artistig Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford, ein cenhadaeth yw 
gwneud y byd yn lle hapusach, un ennyd ar y tro. 

Sylwch mai ffigurau cyn y pandemig yw’r rhain. Yn dilyn y pandemig mae ein hymgysylltiad â chynulleidfaoedd yn uwch na’r cyfartaleddau 
mewn sefydliadau diwylliannol eraill ar draws y DU. Rydym yn obeithiol y bydd ein ffigur yn parhau i godi yn 2022 (Mawrth 2022).

Croeso i Theatr Clwyd

Ein Cyrhaeddiad 

Theatr 
Clwyd

2,655,568
wedi edrych ar ein 
tudalen

33,593
yn tanysgrifio i’n e-bost

130,000
o lyfrynnau tymor wedi’u 
cynhyrchu yn 2019

80,000
o lythyrau unigol wedi’u 
hanfon drwy’r post

18,400
o ddilynwyr ar Facebook

4,106,480
o Argraffiadau GoogleAd  

15,200
o ddilynwyr ar Twitter  

26,688
o fideos YouTube  
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Ailddatblygiad gwerth £41M gan Theatr Clwyd

Rydym wedi cynnwys rhai opsiynau noddi a allai fod o ddiddordeb i chi a’ch
cwmni. Rydym yn croesawu trafodaeth! Rydym yn edrych ymlaen at drafod partneriaeth i’n 
sefydliadau gydweithio. Os oes gennych chi syniadau, cofiwch gysylltu!

Gan weithio gyda’r penseiri clodwiw Haworth Tompkins, rydym yn gweithio ar ailddatblygiad 
trawsnewidiol a fydd yn darparu profiad llawer gwell i ymwelwyr a gwell cyfleusterau 
cynhyrchu incwm o fewn adeilad gwyrddach, mwy effeithlon a chroesawgar.

Nodweddion allweddol ein prosiect cyfalaf mawr:

Cefnogwch eich theatr leol a’ch cymuned leol

I fod i ddechrau yn 2022 a chael ei gwblhau erbyn 2024

Adeilad ar gyfer artistiaid gwych
Bydd ein hadeilad wedi’i ailddatblygu yn diogelu’r broses 
o greu theatr yng Nghymru. Bydd y cyfleusterau o safon 
byd ar gyfer creu gwisgoedd, setiau a phrops yn cyd-
fynd â’r gwaith sy’n cael ei greu ar ein llwyfannau ni gan 
sicrhau dyfodol hir, cynaliadwy a llwyddiannus.

Lle i ddysgu a chysylltu
Bydd ein hailddatblygiad yn gwneud ein hadeilad yn 
agored ac yn hygyrch. Bydd mannau addas i bwrpas yn 
ein galluogi i gynyddu cyfleoedd ar gyfer dysgu, addysgu 
a newid cymdeithasol, tra bydd y potensial ar gyfer ennill 
mwy o incwm yn helpu i ddiogelu mentrau mynediad.

Adeilad gwyrdd blaengar 
Gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy, nod yr 
ailddatblygiad yw bod yn brosiect arddangos proffil uchel 
ar gyfer creu theatr gynaliadwy, gan ysbrydoli addasu 
mewn lleoliadau eraill a thrawsnewid y ffordd rydym yn 
gweithio, yn creu celf, ac yn ymgysylltu â’n cymunedau. 

Adeilad sy’n helpu ac yn gwella 
Bydd cyfleusterau arbenigol newydd a gardd 
synhwyraidd yn darparu mannau addas i bwrpas ar gyfer 
iechyd a lles. Yn gysylltiedig â mannau gwyrdd allanol 
gydag ardaloedd ar gyfer chwarae, tyfu a seibiant, bydd 
y mannau hyn yn agored i bawb.



theatrclwyd.com/raise-the-roof 
01352344101 

Cefnogwyr Corfforaethol 

Ein Heffaith 

* Sylwch: ffigurau cyn y pandemig yw’r rhain.

Sarah Hutchins, 
Rheolwr Datblygu 
sarah.hutchins@theatrclwyd.com
01352 609143

1500+ o 
ddigwyddiadau 
diwylliannol bob 
blwyddyn

21 premiere byd yn 
ystod y 2 flynedd 
ddiwethaf

Cytundeb strategol 
gyda Bwrdd Iechyd 
Betsi Cadwaladr

2 Gyfarwyddwr 
Preswyl dan 
hyfforddiant

Cyrhaeddwyd 
10,000+ o blant 
gan ein rhaglen 
Cyfiawnder

190+ o 
ddangosiadau 
sinema y flwyddyn

Gwobr UK Theatre 
a Gwobr Olivier

2,000+ o wersi 
cerddoriaeth 
wythnosol i bobl ifanc

Gwelodd 700,000 o bobl ein 
sioeau yn ystod y 2 flynedd 
ddiwethaf

£9.4m o arian yn 
cael ei gynhyrchu 
yn flynyddol yn ein 
heconomi leol

Cynnydd o 27% 
mewn trosiant ers 
2017

Gwobrau Theatr 
Cymru

Zoe Crick-Tucker, 
Cyfarwyddwr yr Ymgyrch Gyfalaf 
zoe.crick-tucker@theatrclwyd.com 
01352 609144
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