
Cardiau Post o Gartref: Cyfnewidfa 
Ewropeaidd, Cysylltu ar draws y cyfandir

Camau dewisol: Ymunwch â’r gweithdai creadigol yn bersonol neu 
ar-lein (Gallwch lawrlwytho templedi, anfon lluniau atom a chyrchu’r 
digwyddiadau digidol yma: www.amateo.org/postcards-from-home)

* Bydd eich cerdyn post a’ch cyfeiriad yn cael ei rannu gyda 
gyfranogwr o wlad arall, gyda phwy y byddwch yn gysylltiedig fel 
partneriaid post. Bydd Cardiau Post o Gartref hefyd yn cael eu 
rhannu’n ddienw gyda’r rhai sy’n cymryd rhan mewn gweithdai 
creadigol ym Maribor.

Mae Cardiau Post o Gartref yn rhan o brosiect ‘Cysylltu’r 
Annisgwyl’ Amateo, a fydd yn cymysgu gweithdai creadigol 
byw a digidol yn Galway, Iwerddon (Tachwedd) a Maribor, 
Slofenia (Mai 2021).

Beth sydd wedi gwneud ichi deimlo’n gartrefol 
yn ddiweddar?
Efallai ei fod yn rhywbeth neu’n rhywun yn eich lle byw 
neu’ch amgylchedd lleol. Byddwn wrth ein bodd yn rhannu 
ein gwahanol brofiadau o gartref ar adeg pan maen nhw wedi 
golygu cymaint - a chysylltu â phobl a lleoedd eraill tra bod 
cyfleoedd i’w profi nhw’n bersonol yn fwy cyfyngedig

Rydym yn gwahodd pobl o bob oed o bob rhan o Ewrop i 
anfon tri cherdyn post o gartref, gan rannu:

 - Beth mae cartref yn ei olygu i mi nawr / Cartref yw…. 

 - Cof am y cartref / Cartref oedd… 

 - Breuddwyd cartref ar gyfer y dyfodol / Cartref fydd…

Gallwch chi fynegi hyn yn greadigol mewn unrhyw ffurf - ychydig 
eiriau neu gerdd, llun, ymadrodd cerddorol. A hyd yn oed 
cyfnewid cardiau post digidol â’ch partner post.

Sut i gymryd rhan 
Cam 1: Anfonwch gerdyn post at:  “GALWAY, IWERDDON” 
Cyn 15 Tachwedd 2020* Rhaid i hyn gynnwys eich enw a’ch 
cyfeiriad os hoffech gael ateb(!) a’ch ateb i: Cartref yw…

Cam 2: Derbyn Cerdyn Post o wlad Ewropeaidd arall, trwy 
Galway, ac anrheg gan Brifddinas Diwylliant Ewrop

Cam 3: Parhewch â’ch cyfnewid a rhannwch eich cardiau post 
a’ch sylwadau

Derbynwch cerdyn post o wlad Ewropeaidd arall ac 
anrheg gan Galway

Anfonwch gerdyn post i Galway, Prifddinas Diwylliant Ewrop

Parhewch i gyfnewid cardiau post â’ch partner post 
ym mis Rhagfyr a mis Ionawr

A CHYSYLLTWCH yn ystod gweithdai creadigol i ddal, mynegi a rhannu eich 
profiadau trwy gydol y Gaeaf yn eich Cardiau Post o Gartref

http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Argraffwch
• Plygwch ar hyd llinellau doredig
• A gludwch, i greu eich templed cerdyn post cyntaf
• Ychwanegwch eich manylion neu defnyddiwch eich 

cerdyn post eich hun (cofiwch gynnwys yr holl fanylion  
a restrir isod) 

• Cartref yw ... fe allech chi ateb gyda braslun,  
ffotograff, geiriau neu gerdd

Sut i gymryd rhan 
Trwy anfon cerdyn post, rydych chi’n cytuno y bydd eich 
cerdyn post a’ch cyfeiriad yn cael eu rhannu â chyfranogwr o 
wlad arall, y byddwch chi’n gysylltiedig â hi fel partneriaid post. 
 
Yna byddwch chi’n rhannu dau gerdyn post arall:
1. Cartref oedd... (Rhagfyr/Ionawr)
2. Cartref fydd… (Chwefror/Mawrth)
 
Bydd cardiau post a anfonir at y prosiect yn cael eu rhannu’n 
ddienw gyda’r rhai sy’n cymryd rhan mewn gweithdai Maribor 
(Mai) i ysbrydoli gweithiau creadigol newydd.

Fy enw:

Fy nghyfeiriad:

Cartref yw…

Cyfarwyddiadau:

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Iwerddon


