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Dewch o hyd i ni

Dewch i Tŷ Pawb

Tŷ Pawb
Stryd y Farchnad, Wrecsam,
Cymru, LL13 8BB

Oriau agor
Dydd Llun-dydd Sadwrn

01978 292144
www.typawb.wales
typawb@wrexham.gov.uk

@typawb

9am-5.30pm

Dydd Sul

10am-4pm
(DS – Mae’r orielau ar gau ar ddydd Sul)
(Mae oriau agor estynedig yn amodol ar
ddigwyddiadau a gynhelir)
Delwedd clawr: Claire Willberg - Mid Shelf Series 3,
Relief 2 (o’r arddangosfa Print Rhyngwladol)

Digwyddiadau Tŷ Pawb
Ionawr - Mawrth 2020
Mae Tŷ Pawb yn adnodd
diwylliannol cymunedol,
sy’n tynnu ynghyd celf a
marchnadoedd o fewn yr un
ôl troed. Bydd y cydfodoli
hwn yn dathlu arwyddocâd
marchnadoedd o fewn
treftadaeth a hunaniaeth
ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad yn ofod newydd
ar gyfer deialog ynghylch
testunau gan gynnwys materion
cymdeithasol a dinesig, yr
amgylchedd, iechyd, hunaniaeth
ddiwylliannol, cynaliadwyedd
ac addysg.
Mae Tŷ Pawb yn cyflwyno
rhaglen gyfoes o arddangosfeydd
croesawus a chynhwysol,
prosiectau gydag ymgysylltiad
cymdeithasol a pherfformiadau byw.
Mae’r rhaglen yn pwysleisio sgiliau
a chrefft, gweithio gydag artistiaid
newydd ac artistiaid sefydledig o
bob cefndir.

Winnery of the
Enillydd
fedal
am for
Goldaur
Medal
bensaernïaeth
Architecture

Ôl-ffitioRetrofitAdeilad
gorau of the Year
diwylliannol gorau
2019 2019 o dan £5m

Arddangosfeydd
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Print Rhyngwladol
Tan 1 Chwefror yn Oriel 1 a 2
Arddangosfa agored boblogaidd a gynhelir am y nawfed tro. Yn dilyn
galwad agored am waith celf print yn gynharach eleni, mae dros 85 o
artistiaid wedi cael eu dewis ar gyfer yr arddangosfa Printiau Rhyngwladol
a gynhelir bob dwy flynedd.
Bydd gwobr o £500 ar gyfer Dewis y Bobl yn cael ei dyfarnu ar ddiwedd yr
arddangosfa yn dilyn pleidlais gyhoeddus.
Ochr yn ochr â Printiau Rhyngwladol mae’r artist Pam Newall wedi
cydweithio â Tŷ Pawb a Designs in Mind Croesoswallt i ddatblygu stiwdio
argraffu fyw yn yr oriel. Dan y teitl Make Print, mae’r stiwdio yn creu
dyluniadau print sy’n cynnwys ar-gynhyrchion megis clustogau / bagiau
ymolchi sy’n cael eu gwerthu yn siop JOLT Designs in Mind aSiop//Shop
Tŷ Pawb.
Delwedd: Rhi Moxon - High Above The Hakka Houses

Arddangosfeydd
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Symposiwm Print 2020
y Ganolfan Argraffu
Ranbarthol

Maud Goldberg:
Sense of Place

29 Ionawr 10am – 4.30pm

Trwy osod pobl a phensaernïaeth
ein hamgylchedd, naturiol a threfol,
yn ganolbwynt i gelf a chrefft a
dyluniad cyfoes, mae ‘Sense of
Place’ yn cofleidio gwahaniaeth
ac amrywiaeth

Symposiwm undydd dan arweiniad
artistiaid print sy’n trafod eu
harferion a’u prosiectau
Tocynnau: £50

Wal Pawb: face – ade
Tan y Gwanwyn 2020
Comisiwn blynyddol.Eleni,
mae ‘face-ade’ gan Kevin Hunt
hefyd yn ymgorffori diod
(gyda chwpanau argraffiad
cyfyngedig) a chlwb garddio
cymunedol.

3 Chwefror – 28 Mawrth

Mae Maud Goldberg wedi dylunio
nifer o nwyddau a fydd yn cael
eu harddangos yn Siop//Shop
Tŷ Pawb. Mae’r nwyddau wedi
cael eu cynhyrchu gan amryw o
ymarferwyr ac maent yn cynnwys
motiffau Braille sy’n gyfieithiadau
o feysydd lliw.

Arddangosfeydd
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Sean Edwards: Undo Things Done
29 Chwefror – 25 Ebrill
Fel sefydliad arweiniol Cymru yn Fenis 2019, rydym yn hynod falch o
gael cyflwyno cyflwyniad syfrdanol a gwefreiddiol o arddangosfa Venice
Biennale yn ôl i Gymru. Mae arddangosfa Edwards yn ymholiad barddonol
i le, gwleidyddiaeth a dosbarth, wedi ymblethu â hanesion personol a dyma
gyflwyniad mawr mwyaf yr artist mewn arddangosfa eilflwydd ryngwladol.
Mae ‘Undo Things Done’ yn cynnwys cydgynhyrchiad â Theatr Genedlaethol
Cymru dan y teitl ‘Refrain’. Mae Arddangosfa Eilflwydd ‘Venice Biennale’ yn
ddigwyddiad rhyngwladol mawreddog. Mae Cymru wedi bod yn bresennol
yn yr arddangosfa Biennale ers 2001. Mae’r arddangosfa yn cael ei harwain
gan Tŷ Pawb gyda Bluecoat, Lerpwl, a chaiff ei chomisiynu gan Gyngor
Celfyddydau Cymru a’i chefnogi gan y Gronfa Gelf.

Ffotograff gan Adrian Sherratt; Gosod
UndoThingsDone, 2019, Sean Edwards, © Jamie Woodley

Cwrdd / Gwneud / Dysgu
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Clwb Garddio

Brecwast Gwirfoddolwyr

Dydd Gwener, 6, 13, 20,
27 Mawrth 1pm – 3pm
AM DDIM

6 Ionawr, 3 Chwefror,
2 Mawrth 10.30am –
11.30am AM DDIM

Lansiwyd gardd gymunedol Tŷ
Pawb ar y to fel rhan o brosiect
Wal Pawb yr artist Kevin Hunt.
Gallwch fod yn rhan o’n tîm o
arddwyr gwirfoddol i gynnal a
datblygu’r hen faes parcio hwn
a’i droi’n rhywbeth prydferth!

Dewch i ganfod mwy am wirfoddoli
yn Tŷ Pawb dros baned a chacen
grwst ar ddydd Llun cyntaf y
mis. Cofrestrwch wrth ddesg
y dderbynfa cyn mynd i fyny’r
grisiau i’r brecwast. E-bostiwch
teampawb@wrexham.gov.uk am
fwy o wybodaeth.

Cofrestrwch wrth ddesg y
dderbynfa wrth gyrraedd.

Digwyddiadau ar gyfer plant a theuluoedd

Clwb Celf Teuluol
@ Tŷ Pawb
Bob dydd Sadwrn
10am – 12pm - £2.50
y plentyn a chewch aros
mor hir ag y dymunwch yn
ystod y sesiwn 2 awr
Sesiwn dan arweiniad artist i
blant o bob oed a’u teuluoedd i
archwilio ein horielau a meithrin
sgiliau dychymyg a chreu. Sesiwn
galw heibio i’r teulu yw hon, a
rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Hanner Tymor
Caffi Papur
Dydd Llun, 17 Chwefror
10am – 12pm AM DDIM
Gweithgaredd creu crefft i fynd
adref ar y thema bwyd. Blant 3
oed neu’n hŷn.

Creu Llyfr Comics
Dydd Llun, 17 Chwefror
2pm – 5pm £3
Dewch i ysgrifennu, darlunio ac
argraffu’ch llyfr comics eich hun i
fynd adref. I blant 7 i 14 oed.

Gardd Bapur
Dydd Mawrth, 18 Chwefror
10am – 12pm AM DDIM
Gweithgaredd creu crefft i fynd
adref ar y thema natur. I blant 3
oed neu’n hŷn.
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Digwyddiadau ar gyfer plant a theuluoedd
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Picnic Tedis

Disgo Ungyrn

Dydd Mawrth, 18 Chwefror
2pm – 4pm £3

Dydd Gwener, 21 Chwefror
6pm - 8pm £3 y plentyn.

Adrodd storïau, crefftau a helfa
drysor. Dewch â’ch picnic eich hun!
I blant 3 oed neu’n hŷn.

Noson gwisg ffansi hudolus i blant
3 oed neu’n hŷn gyda chrefftau,
gemau, dawnsio a gwobrau.
Gweler ein canllaw hanner tymor
am fanylion pellach.

Sesiwn Sgriblo
Dydd Mercher, 19 Chwefror
10am – 12pm AM DDIM
Sesiwn galw heibio i weithdy tynnu
llun ar gyfer plant o bob oedran
i arbrofi gyda gwahanol offer a
thechnegau celf.

Golchdy Papur
Dydd Iau, 20 Chwefror
10am – 12pm AM DDIM
Gweithgaredd creu crefft i
fynd adref ar y thema ffasiwn.
I blant 3 oed neu’n hŷn.

A hefyd: Gwneuthurwyr Ffilmiau’r
Dyfodol, Gweithdy Dawns i Blant
a Pheintio Wynebau. Manylion
i’w cadarnhau Gweler ein canllaw
hanner tymor am fwy o wybodaeth.

Amdanom Ni
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Ardal Fwyd

Marchnadoedd

Ar ôl siopa yn y farchnad,
gallwch ymlacio yn ein hardal
fwyd hyfryd a mwynhau
amrywiaeth o fwyd a diod yn
ein stondinau bwyd annibynnol.
Cafodd y Gwneuthurwr Dylunio,
Tim Denton, ei gomisiynu i
ddylunio’r dodrefn pwrpasol ar
gyfer ardal fwyd Tŷ Pawb. Mae
ganddo brofiad o greu darnau o
safon uchel unigryw, arloesol a
diddorol, yn aml gydag elfen o
gyfranogiad cymunedol.

Mae Marchnad Tŷ Pawb yn
gartref i ystod eang o fasnachwyr
annibynnol gan gynnwys siopau
crefftau ac anrhegion, dillad,
melysfwyd, llyfrau comics, ffigyrau
bach, gemwaith a llawer mwy!
www.typawb.cymru/marchnadoedd
www.typawb.cymru/ardal-fwyd

Gweithdai
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Ymweliadau gan Ysgolion
Yn Tŷ Pawb rydym yn cynnig cyfle i ysgolion a cholegau ymgysylltu
gyda, archwilio a darganfod celf gyfoes, i gefnogi ymestyn eu
dysgu creadigol a chyfoethogi’r celfyddydau. Mae ein hymweliadau
addysgol wedi’u cynllunio i fod yn drawsgwricwlaidd tra’n gysylltiedig
â’n harddangosfeydd oriel cyfredol a ymdrin â CA1 i CA5.
Y gost yw £3 y dysgwr am ymweliad hanner diwrnod. Yn dilyn taith dywys
o’r arddangosfa dan arweiniad y Swyddog Dysgu, mae pob disgybl yn
cymryd rhan mewn gweithdy. Darperir yr holl ddeunyddiau.
(Uchafswm o 30 dysgwr).
Cysylltwch â’n Swyddog Dysgu Ffurfiol ellie.ashby@wrexham.gov.uk
i archebu neu ffoniwch 01978 292143

Digwyddiadau

Nos Wener @ Tŷ Pawb

Bob nos Wener 6pm – 9pm
AM DDIM
Ymunwch â ni am brofiad unigryw
o fwyd a diod bob nos Wener.
Mae’r Ardal Fwyd yn gweini bwyd
rhyngwladol, stondinau rhyngwladol
unigryw (ar agor o 9.30am ymlaen)
ac mae Bar y Sgwâr ar agor.

Yn Fyw yn y Sgwâr

Ar nos Wener olaf bob mis
– 31 Ionawr, 28 Chwefror,
27 Mawrth 6.30pm AM DDIM –
croesawir rhoddion
Cerddoriaeth acwstig fyw am
ddim ar y Sgwâr ar nos Wener
olaf bob mis. Am restr lawn:
www.typawb.wales
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Arddangosiad
Cerddoriaeth Fyw

Bob dydd Iau 1pm – 2pm AM
DDIM – croesawir rhoddion
Cyngherddau amser cinio a gynhelir
bob prynhawn Iau am ddim. Ystod
eang o gerddoriaeth o bob genre.

Awtistiaeth:
Cynhadledd Cyflogaeth
yn y Dyfodol 2020
Dydd Gwener 31 Ionawr
10am - 5pm
Talent Niwroddargyfeiriol yn
y Gweithle

Pwrpas y digwyddiad hwn,
sy’n cael ei gynnal gan Virtually
Learning, yw grymuso busnesau
yn Wrecsam a Gogledd Cymru
trwy ddarparu gweithwyr newydd
awtistig. I gael rhagor o wybodaeth:
www.humansolutions.org.uk

Digwyddiadau

Dydd Miwsig Cymru

Dydd Sadwrn 8 Chwefror
11am tan hwyr AM DDIM
Digwyddiad arbennig i ddathlu
Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg
mewn partneriaeth â FOCUS Wales,
URDD Gobaith Cymru a gyda
chefnogaeth Llywodraeth Cymru.
Cerddoriaeth fyw, gweithgareddau i
blant, rygbi a mwy!

Open Art Surgery

Dydd Gwener 14 Chwefror
7.30pm £5
Mae Open Art Surgery Wales yn
eich gwahodd i blymio’n ddwfn i
feddwl ac enaid rhai o artistiaid
hip hop gorau’r DU wrth iddyn
nhw feiddio roi cynnig ar rywbeth
newydd, peryglus a chyffrous!
I gael rhagor o wybodaeth:
www.avant.cymru/productions.
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Dancing in the Wings
Mawrth 6-7, 7.15pm
Prisiau tocynnau £12 cyffredinol,
£10 consesiwn

Yn seiliedig ar ymdrechion yr
ysgrifennwr gydag anffrwythlondeb,
marwenedigaethau a camesgoriad,
mae Dancing in the Wings yn ddrama
atgofus, sy’n procio’r meddwl ac
yn ceisio codi ymwybyddiaeth o
golli babanod.

Dydd Gŵyl Dewi
yn Tŷ Pawb

Dydd Sul 1 Mawrth
O 10am ymlaen AM DDIM
Unwaith eto eleni bydd Wrecsam yn
cynnal dathliadau Dydd Gŵyl Dewi
gyda gweithgareddau ar gyfer y
teulu cyfan yn Tŷ Pawb, Wrecsam.
Cerddoriaeth fyw, gorymdaith, celf a
chrefft a mwy. Mae croeso cynnes
i bawb ddod i ddathlu’r diwrnod
arbennig hwn gyda ni!

Digwyddiadau

Noson Gomedi Tŷ Pawb
Dydd Gwener 13 Mawrth
7.30pm £10

Mae noson gomedi mis Mawrth
yn cynnwys rhai o ddigrifwyr
amlycaf y DU. Bachwch sedd a
dewch i fwynhau noson wych
o gomedi.
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Bar Sgwâr
Mae Bar y Sgwâr wedi’i leoli
yn neuadd farchnad unigryw
Tŷ Pawb ac mae’n cynnig
amrywiaeth eang o gwrw,
gwinoedd a gwirodydd. Mae ar
agor bob nos Wener ac ar gyfer
ystod eang o ddigwyddiadau,
gan gynnwys cerddoriaeth
yw a chwaraeon a ddangosir
yn fyw ar y teledu.
Edrychwch ar ein tudalennau
cyfryngau cymdeithasol
am fwy o wybodaeth.

BAR SGWÂR
SQUARE BAR

Page Title
Amdanom
Ni
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Llogi Lleoliad

Gwirfoddoli

Ydych chi’n chwilio am leoliad
i gynnal cyfarfod, parti neu
ddigwyddiad? Gallwn gynnig
ystafelloedd preifat, ystafell
ddigwyddiadau, sain a goleuadau,
bwyd a diod gwych a llawer mwy!
Rydym hefyd yn cynnig pecynnau
parti pen-blwydd i blant, yn
amrywio o weithgareddau celf a
chrefft i wylio ffilm. Gallwn greu
pecyn pwrpasol i gyd-fynd â’ch
anghenion. Cysylltwch â ni am
fwy o fanylion.

Hoffech chi gael profiad yn
gweithio yn y celfyddydau?
Gallwch gael profiad o oruchwylio,
cynorthwyo mewn gweithdai,
cefnogi digwyddiadau a gwerthu
celfyddydau gweledol trwy
wirfoddoli yn Tŷ Pawb. Dewch
i gwrdd â’ch ffrindiau newydd,
meithrin sgiliau ymarferol a
chyfrannu at brosiect bywiog
lleol sydd ar gyfer pawb.

Llogi Bwrdd / Trol
Perffaith ar gyfer busnesau bach/
newydd sy’n dymuno profi’r
farchnad yn ein hardal fwyd a
marchnad. Gellir llogi byrddau a
throliau am ychydig oriau neu am
ddiwrnod cyfan. I gael rhagor o
fanylion cysylltwch â ni.

Gallwch weithio oriau hyblyg yn
ystod y dydd a fin nos, bob
diwrnod o’r wythnos, Cysylltwch
â ni am ffurflen gais.

Teithiau
Rydym yn cynnig ystod o deithiau
pwrpasol i ysgolion, myfyrwyr,
sefydliadau ac ati. Cysylltwch â
ni am fwy o fanylion.

Stryd Gaer
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Ein Masnachwyr
1.
2.
3.
4.
5a.
5b.
6.
7.
8.
9a.
9b
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rings & Things & Seaton Manor
Baseline Matters
Ar gael
RKM wools
Ar gael
Ar gael
Touch of Class
Esme’s
Square Bar
Ar gael
Ar gael
Ar gael
Siop Siwan
Cwtch Ceramics
DJ Carpets
DJ Carpets
BCCM Boarder Collectables
Candylicious Sweets
Kamila Hair Studio

Ardal Fwyd
18.
19.
20.
21.
22.

Maxim Polish Cuisine
Divine Thai
Curry on-the-go
Just Desserts & Milkshakes
No.22

Arcêd y De
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Gemini Blinds
Karma Wellbeing
Wrexham Jewellery Repairs
Café in-the corner
Dexterity Ink
Dexterity Ink
New Style Boutique.F

Stryd Gaer
32.
33.
34.
35.

Dare to dream
Greenworld
Royal British Legion
Bubbles

Ardal Fwyd

Sgwar y Bobl

Derbynfa

1

Oriel 1

2

Oriel 2

Gofod Perfformio

Arced Y Dê

Arced Y Gogledd

Siop//Shop @ Tŷ Pawb

Lifftiau i’r Maes Parcio

Grisiau I’r Maes Parcio

Cwt Bugail

Bar Sgwâr

Siop/Shop

Siop // Shop
Mae Siop//Shop Tŷ Pawb yn siop
oriel fewnol ac yn fodd o ddarparu
rhaglenni celfyddydol.
Rydym yn gwerthu amrywiaeth
perffaith o waith gwneuthurwyr
ac artistiaid cyfoes, annibynnol ac
anrhegion unigryw ar gyfer pobl
o bob oed; gemwaith hardd,
tecstilau a nwyddau cartref
gan ddylunwyr ochr yn ochr â
chymysgedd eclectig o gardiau,
cylchgronau a llyfrau.
Mae popeth yn Siop//Shop yn
cael ei ddewis i ategu cenhadaeth
Tŷ Pawb a’r rhaglen gyffredinol.
Rydym yn adlewyrchu ymrwymiad
parhaus Tŷ Pawb i brosiectau
menter gymdeithasol ac rydym yn
gwerthu nwyddau JOLT, Granby
Workshop, Arthouse Unlimited a’n
Prosiect Gwneuthurwyr Dylunio.
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Sean Edwards –
Cymru yn Fenis
Y tymor hwn, rydym yn falch o
gael gwerthu bagiau â dwy handlen
wedi’u dylunio gan yr artist Sean
Edwards i gyd-fynd â’i arddangosfa unigol ‘Undo Things Done’ yng
ngŵyl Venice Biennale.
Maud Goldberg:
Sense of Place
3 Chwefror – 28 Mawrth
Trwy osod pobl a phensaernïaeth
ein hamgylchedd, naturiol a threfol,
yn ganolbwynt i gelf a chrefft a
dyluniad cyfoes, mae ‘Sense of
Place’ yn cofleidio gwahaniaeth
ac amrywiaeth.
Mae Maud Goldberg wedi dylunio
amryw o nwyddau a fydd yn cael
eu harddangos yn Siop//Shop
Tŷ Pawb. Mae’r nwyddau wedi
cael eu cynhyrchu gan ystod o
ymarferwyr ac maent yn cynnwys
motiffau Braille sy’n gyfieithiadau
o feysydd lliw.

