
Pecyn Ymddiriedolwyr 



Am dros 30 mlynedd mae Music Theatre Wales wedi ymfalchïo yn y modd y mae
wedi cyflwyno opera fel ffurf fyw a chyfoes – gan dynnu at ei gilydd y gerddoriaeth
a’r theatr fwyaf anturus a chyffrous i adrodd straeon newydd mewn dulliau newydd.

Credwn ei bod bellach yn bryd i ni adolygu’n dull o fynd i’r afael â’r gwaith hwn,
gan ddechrau trwy ofyn pwy ddylai fod yn ei wneud, ac i bwy y bwriadwyd ef, gan

ailddychmygu sut yn union y dylai opera edrych a swnio yn y 2020au.
 

Mae Music Theatre Wales yn bodoli er mwyn anadlu bywyd newydd i mewn i opera a
theatr gerddoriaeth fel dulliau cyfoes o fynegiant artistig. Yn syml, rydym yn adrodd

straeon drwy gyfrwng cerddoriaeth. 
 

A ninnau wedi ein lleoli yng Nghymru, rydym yn newid y modd y caiff opera ei chreu a’i
dirnad, trwy gysylltu â’r rhai sy’n ei chreu, estyn allan at gynulleidfaoedd newydd a mwy
amrywiol, a chreu gwaith newydd sy’n ymateb i’r gymdeithas ac yn ei hadlewyrchu: Rhoi
llais newydd a pherchnogaeth newydd i opera; dathlu opera fel ffurf amlddisgyblaethol.

 
Wrth galon ein gwaith y mae’r uchelgais i ddarganfod a chefnogi datblygiad talentau
newydd a syniadau newydd. Rydym yn gweithio gydag artistiaid o’r safon uchaf sy’n

newydd i fyd yr opera, yn enwedig y rhai hynny sydd wedi cael eu hanwybyddu neu eu
heithrio gan opera, gyda phobl ifanc o bob ardal yng Nghymru, a gyda chymunedau nad

ydynt yn draddodiadol wedi bod yn rhan o faes yr opera. Rydym yn datblygu elfen
amrywiol y cwmni, y bobl rydym yn gweithio gyda hwy, a’r cynulleifaoedd rydym yn eu

cyrraedd. 
 

 

Am Music Theatre Wales



Rydym yn ddiweddar wedi lansio rhaglen newydd i wahodd artistiaid sefydledig o
gefndir Du, Asiaidd a’r mwyafrif byd-eang i gymryd yr arweiniad creadigol. Drwy New
Directions rydym yn anelu at ddatblygu union hunaniaeth opera fel ffurf greadigol a

dynamig all ddathlu gwahanol ddylanwadau cerddorol ac archwilio straeon newydd gan
leisiau nad ydynt hyd yma wedi cael eu clywed.

Bydd ail raglen newydd – Future Directions – yn dechrau yn yr hydref 2021. Rhaglen o
ymgysylltiad creadigol ar gyfer pobl ifanc yw hon, gan archwilio beth allai opera fod
iddyn nhw; caiff ei hadeiladu o gwmpas grŵp craidd a fydd yn cydweithredu gyda dau

gyfansoddwr/crëwyr cerddoriaeth o wahanol gefndiroedd cerddorol.

Rydym hefyd yn archwilio sut orau y gallwn gyflenwi gwaith yn seiliedig ar y gymuned,
a hwnnw wedi’i adeiladu o gwmpas adrodd stori drwy gyfrwng cerddoriaeth, gan

ddefnyddio opera fel modd o ddod â straeon lleol yn fyw.

Bydd yr holl waith hwn yn cael ei greu fel perfformiad digidol a/neu byw.

Ym mis Mehefin 2022 byddwn yn cyd-gynhyrchu’r opera sydd wedi bod dan gomisiwn
gennym ers sawl blwyddyn, ac a oedd i’w pherfformio’n wreiddiol ym mis Mehefin

2020, sef Violet gan Tom Coult ac Alice Birch. 

Rhaglenni Artistig
 

https://www.musictheatre.wales/cymraeg/productions/new-directions.html
https://www.musictheatre.wales/cymraeg/productions/future-directions.html
https://www.musictheatre.wales/cymraeg/productions/violet.html


Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd – pobl i’n cefnogi wrth i ni ddechrau
darparu’r rhaglenni newydd hyn. Rydym yn awyddus iawn i ehangu’r ystod o brofiadau
byw, safbwyntiau diwylliannol a diddordebau diwylliannol yn ein Bwrdd, ac yn croesawu

ceisiadau oddi wrth unrhyw un sy’n credu bod ganddynt rywbeth i’w gynnig ac a allai
fod yn eiriolwr brwdfrydig dros ein gwaith. Rydym hefyd yn awyddus i glywed oddi

wrth siaradwyr Cymraeg.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, dan arweiniad ein Cadeirydd, Christine Bradwell, sydd â
chyfrifoldeb cyffredinol dros y cwmni, gan sicrhau ei fod yn cael ei reoli mewn modd

effeithiol, effeithlon, moesegol a chynaliadwy. Bydd bod yn Ymddiriedolwr yn eich
galluogi i ddefnyddio’ch gwybodaeth a’ch profiad i gefnogi ein gwaith a’r bobl rydym yn

gweithio gyda hwy. Bydd hefyd yn gyfle i chi ddatblygu sgiliau newydd, a fydd yn
fanteisiol i chi yn broffesiynol ac yn bersonol. Am ragor o wybodaeth ynghylch yr hyn
mae bod yn Ymddiriedolwr yn ei olygu, ewch i https://www.gov.uk/guidance/charity-

commission-guidance.

Mae’r Bwrdd yn cynnal pedwar cyfarfod y flwyddyn, naill ai yn ein pencadlys yng
Nghaerdydd, neu yn rhithiol dros Zoom.

Mae pob swydd yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, ond telir unrhyw gostau rhesymol, megis
costau teithio a chostau gofal plant. Darperir cymorth mynediad yn ôl yr angen i

unrhyw un a chanddynt anghenion penodol. 

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr a fydd yn rhannu ein gweledigaeth, yn herio
rhagdybiaethau, yn cynrychioli ein cynulleidfaoedd a’n hartistiaid, ac yn cefnogi ein tîm

o staff

Ymddiriedolwyr
 

https://www.gov.uk/guidance/charity-commission-guidance


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o ymddiriedolwyr Music Theatre Wales,
gofynnir i chi anfon ebost at ein Cyfarwyddwr, Michael McCarthy

michael@musictheatre.wales a dweud wrthym: pam y byddech yn hoffi ymuno â’n
Bwrdd, beth sydd o ddiddordeb i chi yn y rôl hon, a sut y gallai eich profiadau
proffesiynol a’ch profiadau o fywyd ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth. 

 
Os hoffech wybod mwy am yr hyn y mae bod yn ymddiriedolwr yn ei

olygu, mae croeso i chi ffonio Michael McCarthy ar 07778 111176, neu
gysylltu ag ef ar ebost i gael sgwrs anffurfiol.

Byddwn yn gwahodd yr ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i gyfarfod a gynhelir dros
Zoom. Disgwylir y bydd yr ymddiriedolwyr newydd yn ymuno â’r Bwrdd cyn gynted ag

y bo modd.  

Ewch i www.musictheatre.wales i gael rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni a beth
rydym ni’n ei wneud. 

Mae Music Theatre Wales yn elusen gofrestredig ac yn gwmni a gyfyngir gan warant.
Rydym yn derbyn cyllid rheolaidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae gennym
record lwyddiannus o godi arian o ffynonellau preifat, megis ymddiriedolaethau ac

unigolion. 
 

Ceisiadau 
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http://www.musictheatre.wales/

