DYDD SADWRN
SATURDAY

DYDD SADWRN
SATURDAY

DYDD SADWRN
SATURDAY

10.30 - 12.30

11.00 - 12.00

3.00 - 4.00

PALAS PRINT

£8

GWEITHDY SGWENNU CREADIGOL
CARYL LEWIS

CLWB CANOL DRE

£5

#HEN ENWAU YNYS MON
GWYN LLEWELYN a
GLENDA CARR

(T)

Mae 'na gyrsiau sgwennu creadigol yn cael eu rhedeg yn Nhy
Newydd Llanystumdwy drwy'r flwyddyn.
Dyma gyfle i gael blas ar un
o'u cyrsiau gydag awdur a
thiwtor profiadol.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Rhaid bwcio lle mlaen llaw
drwy gysylltu gyda
eirian@palasprint.com neu gwen@llenyddiaethcymru.org

A Welsh language creative writing course taster

10.30 - 12.00

LLYFRGELL CAERNARFON

Glenda Carr recently published her second volume on place
names, ‘Hen Enwau Ynys Môn’. Gwyn Llewelyn talks to her
about how she went about researching the book and some of
the place names featured.

£5

#MEINIR GWILYM a
LISA GWILYM

(T)

Cyflwynydd poblogaidd C2 a'r
Stiwdio Gefn, Lisa Gwilym, fydd
yn holi'r gantores o Fôn, Meinir
Gwilym cyn ei pherfformiad
heno, am ei gyrfa a'i phrosiectau
diweddaraf.
TV and radio presenter Lisa
Gwilym in conversation with
musicion Meinir Gwilym

3.00 - 4.00

PALAS PRINT

£5

#PAENT

(C)
Taith o gwmpas Caernarfon gydag
Emrys Llywelyn ac Angharad Tomos,
awdur ‘PAENT!’, nofel i bobl ifanc
wedi'i osod yng Nghaernarfon adeg yr
arwisgiad.

am ddim/free

BORE HWYL
gyda
ALUN YR ARTH

Stori gyda'r awdur, Morgan Tomos, crefftau, paentio wynebau,
ac Alun yr Arth
Storytime, with author Morgan Tomos, crafts, face painting &
Alun the Bear

LlCaernarfon@gwynedd.gov.uk

‘Hen Enwau Ynys Môn' yw cyfrol ddiweddaraf Glenda Carr
sy’n olrhain hanes enwau difyr a gwahanol o gwmpas Ynys
Môn. Y darlledwr Gwyn Llewelyn fydd yn ei holi am sut mae
mynd ati i ymchwilio i’r enwau.

CLWB CANOL DRE

1.30 - 2.30
CLWB CANOL DRE

£5

#CARYL LEWIS a GUTO DAFYDD

(T)

Cyhoeddwyd 'Y Bwthyn', degfed nofel Caryl
Lewis, yn hydref 2015. Mae'n nofel gynnil
wedi'i osod yn nghefn gwlad Ceredigion, ac
mae byd natur yn ganolog i'r digwyddiadau
yndddi. Efallai bod Guto Dafydd yn
adnabyddus fel bardd ac enillydd coron
Eisteddfod Genedlaethol 2014, ond yn haf
2015 cyhoeddodd ei nofel gyntaf i oedolion
'Stad'. Bydd y ddau yn cymharu nodiadau ac
yn sgwrsio am eu gwaith.

Authors Caryl Lewis and Guto Dafydd
compare notes on novel writing

Historic town walk with Emrys
Llewelyn and author of ‘PAENT!’
Angharad Tomos.

4.30 - 5.30

Clwb Canol Dre

£5

#Y SER YN EU TYNERWCH

(T)

Tra bo'r rhan fwyaf ohonom yn cysgu,
mae Gareth Roberts yn mynd allan i
ben mynyddoedd i dynnu lluniau yn y
tywyllwch! Yma bydd yn ein tywys
drwy'r nos gyda sgwrs a lluniau.
Gareth Roberts and his nocturnal
photography

Chwefror 27ain - 28ain
February 27th - 28th

NOS SADWRN
SATURDAY

Caernarfon

8.00

CLWB CANOL DRE

£6

#MEINIR GWILYM,
JACOB ELWY a CWIS POD

(C)

Cwis yng nghwmni Pod, a cherddoriaeth
i'n swyno gan Meinir Gwilym
a Jacob Elwy

Live music with Meinir Gwilym and Jacob
Elwy, and popular quizmaster Pod returns.

DYDD SUL
SUNDAY
9.30 COFGOLOFN LLOYD GEORGE

£5

Dydd Mawrth 01 - 03 - 16 Tuesday

TAITH CAERNARFON HANESYDDOL
RHYS MWYN
(C)

GORYMDAITH GWYL DDEWI
PARADE

Taith gerdded hamddenol o amgylch Caernarfon hanesyddol a
Rhufeinig yn para tua awr a hanner, gan cynnwys cyfle prin i
gael mynd ar furiau’r dre.

Ymunwch â'r orymdaith liwgar i ddathlu Dewi, nawdd
sant Cymru.

Cei Llechi 12.45 Slate Quay

Join the colourful parade to celebrate Wales's patron
saint David.

Historical town walk with Rhys Mwyn
(C) Cymraeg / session in Welsh
(T) Simultaneous translation available

Tocynnau ar gyfer bob digwyddiad ar gael ymlaen llaw
o Palas Print neu ar y drws ar y diwrnod
Tickets for all events available in advance from
Palas Print or on the door on the day

TOCYN PENWYTHNOS
mynediad i bob digwyddiad #
WEEKEND TICKET
entry to all events marked #

www.gwylarall.com

£22
£22

@gwylarall

nodyn i'r dyddiadur 8
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