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ymroddgar sydd a'r profiad a'r sgillau i atgyfodi'r sector celfyddydau pan fydd yn ddiogel 
gwneud hynny. Mae CDCCymru wedi rhoi rhan fechan o'r staff or y cynllun seibiant. 

Mae'r cyllid brys a ddorparwyd gan CCC wedi bod yn allweddol, ac yn achos unigolion yn 
arbennig, wedi'i ddyfarnu'n gyflym ac i nifer uchel o'r ymgeiswyr, sydd wedi'i groesewi yn fawr. 
Dyma'r ortistiaid a gweithwyr eraill y mae cwmn'i'au megis CDCCymru yn dibynnu arnynt or 
gyfer creadigedd a chydweithio'r dyfodol, felly mae eu cyfranogiad parhaus ym myd y 
celfyddydau yn allweddol i ni ac eraill. Mae'r gronfa sefydliadol yn cael ei dyfarnu yn awr i'r 
rheiny a gafodd eu heffeithio yn nhon gyntaf yr argyfwng; mae'n bwysig bod y lefel o orion sydd 
wedi'i ddosbarthu yn galluogi sefydliadau i oroesi yn ystod y 6-9 mis nesaf. 

Fodd bynnag, bydd ton nesaf yr orgyfwng yr un mor allweddol, gan fod natur gylchol gwaith y 
sefydliadau yn golygu bod y colledion incwm a'r heriau hylifedd yn taro or wahanol adegau yn 
y flwyddyn oriannol i wahanol sefydliadau. 

Yn CDCCymru, rydym wedi gweithio yn eithriadol o galed i wneud CDCCymru yn llai 
dibynnol ar gyllid cyhoeddus: roedd ein grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cyfrif am 
oddeutu 54% o drosiant y llynedd (i lawr o dros 80% bum mlynedd yn 6l). Mae'r gefnogaeth 
allweddol hon yn golygu nod yw CDCCymru wedi gorfod gwneud cais am gyllid brys gon 
CCC. Er y cawsom golledion sylweddol yn y chwarter cyntaf, rydym wedi llwyddo i ail-gyllido
or gyfer 2020/21, yn ddibynnol or rai gweithgareddau cynhyrchu incwm a fydd yn cael eu
cynnal yn ddiweddorach eleni. Yn chworter olaf y flwyddyn oriannol y gallai colledion yr
incwm teithio fod or ei fwyaf allweddol.

4. Beth fydd effeithiau hirdymor tebygol Covid-19 ar y sector, a pha gefnogaeth sydd ei

hangen i ymdrin a'r rheiny?

Mae gwytnwch sefydliadau celfyddydol wedi'i danseilio'n ddifrifol. Mae modelau busnes sydd

wedi profi amrywiaeth o incwm wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd wedi methu; mae

cronfeydd ariannol wrth gefn wedi lleihou'n sylweddol, ac mae amheuaeth wedi'i doflu or

effeithiolrwydd cynlluniau busnes. Er gwaethaf y risg i oroesiad sefydliadau, mae hwn yn

hinsawdd a allai arwain at sefydliadau yn dangos porodrwydd i orloesi llai neu gymryd llai o

risgiau, sy'n arwain at leihad yn uchelgais y celfyddydau.

Mae perfformwyr yn dueddol o ddychwelyd cyn i gynulleidfooedd ddychwelyd, gon weithio yn

gyntaf mewn dull sy'n cydymffurfio a mesurau ymbellhau'n gymdeithasol. Rydym yn gweithio

gyda chyrff y diwydiant, gan gynnwys One Dance UK, i fod yn sail i safon ar gyfer dawnswyr

sy'n gweithio mewn stiwdio, pan ddaw'r omser cywir.

Bydd ymbellhau'n gymdeithasol yn bygwth hyfywedd sefydliadau o ddifrif gan y bydd yn

lleihau'r potensial incwm, o werthu tocynnau a gweithgorwch cynhyrchu incwm orall. Hyd yn

oed pan fydd ymbellhau'n gymdeithasol yn cael ei lacio, mae'n bosibl y bydd cynulleidfaoedd

hyn yn amhorod i ddychwelyd, sy'n tanseilio hyfywedd ymhellach. Bydd strwythur

cynulleidfaoedd yn dueddol o newid, er mae sut y bydd hynny yn anodd iawn i'w ragweld ar

hyn o bryd. Mae'n bosibl y bydd rhai adrannau o'r boblogaeth yn awyddus am brofiadau byw

eto, ond bydd eraill yn ofni cynulliadau mawr.

Senedd Cymru / Welsh Parliament 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / Culture, Welsh Language and Communications 
Committee 
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, 
treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon / Inquiry into the COVID-19 outbreak and its impact on culture, 
creative industries, heritage, communications and sport 
CWLC COV21 
Ymateb gan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru / Response from National Dance Company Wales



Senedd Cymru / Welsh Parliament 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / Culture, Welsh Language and Communications 
Committee 
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, 
treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon / Inquiry into the COVID-19 outbreak and its impact on culture, 
creative industries, heritage, communications and sport 
CWLC COV21 
Ymateb gan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru / Response from National Dance Company Wales



Senedd Cymru / Welsh Parliament 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / Culture, Welsh Language and Communications 
Committee 
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, 
treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon / Inquiry into the COVID-19 outbreak and its impact on culture, 
creative industries, heritage, communications and sport 
CWLC COV21 
Ymateb gan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru / Response from National Dance Company Wales



systemau newydd i wylio sioeau ar-lein neu i ymgysylltu �•r celfyddydau yn ddigidol a chodi 

proffil cynhyrchwyr lloi, sy'n cynnwys yr ongen om hyfforddiont newydd a rhonnu orbenigedd. 

Mae dibynnu or ffrydio digidol i ran nu ein gwaith wedi omlygu bod nifer yng Nghymru don 

anfantais yn sgil gwaharddiad digidol. Er enghraifft, nid oes gan nifer o'n cyfranogwyr Dawns 

or gyfer Parkinson's yng Nghoerdydd a Choed-duon yr offer neu'r cysylltedd i gymryd rhon; 

rydym wedi gallu rhannu dosbarthiadau or DVD, and gall hyn weithio i niferoedd isel yn unig. 

Mae gwaith Cymunedau Digidol Cymru yn bwysig i leddfu effaith y gwaharddiad hwn, yn 

arbennig i'r rheiny sydd fwyaf or ymyl cymdeithas. 

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru 
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