
ASTUDIAETH ACHOS

Cinio Llenyddol Achub y Plant
Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Lluniau drwy gwrteisi Nick Treharne ac Achub y Plant



CEFNDIR

Ym mis Tachwedd 2019, cynhaliodd tîm Achub y Plant Abertawe ginio llenyddol i godi 
arian, dathlu a nodi canmlwyddiant y Brifysgol yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar 
Gampws y Bae.

HERIAU

Y heriau allweddol ar gyfer cyflwyno’r digwyddiad yn llwyddiannus, fel yr amlinellir 
gan drefnwyr y digwyddiadau, oedd:

1 LLEOLIAD 
NODEDIG O FRI

Roedd hwn yn 
ddigwyddiad sylweddol 
yng nghalendr blynyddol 
Achub y Plant, felly roedd 
hi’n hanfodol sicrhau 
lleoliad a oedd yn briodol 
i’r digwyddiad.

2 LLE PRIODOL

Lle i 200-300 o westeion, 
gyda derbynfa fawr lle 
bo angen, ynghyd â 
llwyfan gydag acwsteg 
dda, cyfarpar technegol 
cyfoes gyda thechnegwyr 
ar y safle ac ystafelloedd 
gwisgo i’r perfformwyr a 
fyddai’n diddanu’r 
gwesteion ar y diwrnod.

3 ARLWYO 
ARDDERCHOG 
AR GYFER Y 
DIGWYDDIAD

Gan mai cinio llenyddol 
oedd y digwyddiad, roedd 
hi’n hollbwysig i drefnwyr 
y digwyddiad ddarparu 
bwyd o safon a bwydlen 
amrywiol.



ATEBION

1

2 Roedd cyntedd mawr y 
Neuadd Fawr yn fan 
croesawgar i gynrychiolwyr

wrth iddynt gyrraedd ar gyfer 
y digwyddiad. Defnyddiwyd yr 
ystafelloedd cyfarfod ar y llawr 
gwaelod fel ystafelloedd gwisgo a 
mannau y tu ôl i’r llwyfan ar gyfer y 
perfformwyr. Roedd yr acwsteg yn 
y Neuadd Fawr o safon ryngwladol 
ac yn berffaith ac roedd cymorth 
technegol ar gael drwy gydol y 
dydd gan y technegwyr clyweled ar 
y safle. 

3

I greu awyrgylch a oedd yn briodol i’r digwyddiad, cynhaliwyd cinio llenyddol Achub y 
Plant yn lleoliad digwyddiadau blaenllaw Campws y Bae, sef y Neuadd Fawr. Symudwyd 
y seddau yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke ymaith, gan addasu’r lle nodedig yn ardal

Roedd timau Gwasanaethau Digwyddiadau ac 
Arlwyo Prifysgol Abertawe’n gweithio’n agos 
gyda threfnwyr y digwyddiad i sicrhau bod y

fwydlen yn cynnwys seigiau blasus amrywiol a oedd yn 
addas i’r sawl sydd ag anghenion deietegol 
amrywiol. Roedd yr uchafbwyntiau’n cynnwys Cawl Cig 
Oen Morfa Heli Traddodiadol gyda Darnau o Fara 
Crystiog, Ffiled Eog wedi’i ffrïo ar ddail bresych wedi’u 
rhwygo a’u ffrio’n ysgafn, wedi’i gweini gyda saws 
Prosecco a lemwn a Crème Brûlée poblogaidd, wedi’i 
weini gyda Ffrwythau Tymhorol a bisgedi Teisen Frau. 

CANLYNIAD

Roedd Cinio Llenyddol Achub y Plant yn llwyddiant ysgubol a chodwyd arian ar gyfer rhaglenni tlodi 
plant Achub y Plant yng Nghymru. Canmolodd y gwesteion a ddaeth i’r cinio drefnwyr y digwyddiad yn 
fawr.

“O’r dechrau, roeddem yn gwybod mai’r Neuadd Fawr oedd y lleoliad perffaith ar gyfer ein cinio, gan 
greu awyrgylch priodol ar gyfer digwyddiad ar thema llenyddiaeth, gan gynnwys cyflwyniadau i blant ar 
gyfer cystadleuaeth ysgrifennu. Roedd staff yn ymatebol iawn o ran trefnu cyfarfodydd, gan ddarparu 
gwybodaeth berthnasol, ymateb yn brydlon i e-byst a thrwy fod yn bresennol ar y diwrnod, gan roi 
cymorth gwerthfawr. Roedd y Neuadd Fawr yn edrych yn anhygoel pan osodwyd yr holl fyrddau, ac 
roedd ardal yr awditoriwm yn ddelfrydol i ddiwallu’n holl anghenion (bar/bwrdd ar gyfer gwin/lle i gôr/
piano wedi’i ddarparu/lle ar gyfer baneri noddwyr ac ystafell gotiau). Ar y cyfan, roedd yr adborth gan 
ein gwesteion ar y lleoliad yn hynod gadarnhaol a byddem yn argymell y Neuadd Fawr yn gryf i unrhyw 
un sydd am gynnal digwyddiad”
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wastad a oedd yn berffaith ar gyfer gosod y byrddau crwn.  Ar hyd ochrau Awditoriwm y 
Neuadd Fawr, ceir dwy oriel sy’n arwain at ardal hyfryd y bar, sydd â golygfeydd trawiadol dros 
Fae Abertawe, a gyfrannodd at ysblander y digwyddiad. Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd 
rhwng trefnwyr y digwyddiad a’r tîm Gwasanaethau Digwyddiadau i sicrhau bod gwesteion yn 
gallu mwynhau diwrnod cofiadwy.


