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Yn sgil llwyddiant Penwythnos yr INC 2014,
dyma gyflwyno’r trydydd INC, 2015! Nid
penwythnos fydd hwn, ond 4-diwrnod llawn o
weithgareddau’n ymwneud mewn rhyw ffordd
neu gilydd â byd newyddiadura, y wasg a’r byd
cyhoeddi! A ble gwell na Galeri Caernarfon
i gynnal INC gyda Chaernarfon, hyd at yr Ail
Ryfel Byd, yn cael ei chyfri’n fetropolis y busnes
argraffu a chyhoeddi.
— Eisiau trin a thrafod y wasg
a’r byd cyhoeddi?
— Datblygu sgiliau ysgrifennu
newyddiadurol a chreadigol?
— Mwynhau talentau cerddorol fel
Yws Gwynedd a Geraint Lovgreen
yn rhad ac am ddim?
— Gweld datblygiad y Sin Roc Gymraeg
dros y 40 mlynedd diwethaf?
— Dysgu mwy am ffotograffiaeth
dogfen a newyddiadurol?
— Gwybod mwy am ymdrechion sefydliad
arbennig i amddiffyn rhyddid mynegiant?

Welcome to the third consecutive
annual INC Weekend here at
Galeri! We have 4 full days of
workshops, talks and activities
related in one way or another to
journalism and the publishing
world. Would you like to learn
more about photojournalism
and social media? Develop
journalistic writing skills? Or,
find out more about the special
efforts of Wales PEN Cymru
affiliated to PEN International,
which is the leading voice of
literature worldwide defending
freedom of expression?
There’s something for
everyone at INC 2015!

GWOBR LLYFR
Y FLWYDDYN
WALES BOOK
OF THE YEAR
AWARD 2015

cyrion am gyhyd, yn hollol warthus!
Hyd y gwn i does neb yn y gorffennol wedi
gwneud y gwaith caib a rhaw o holi swmp o
fenywod y ffatrïoedd a chofnodi’r dystiolaeth
lafar am eu gwaith a’u bywydau. Er mwyn
unioni’r cam, mae Archif Menywod, Cymru, ar
gyfer eu prosiect hanes llafar Lleisiau o Lawr y
Ffatri, wedi cyfweld â dros 200 o gyfranwyr ar
draws y wlad, gan greu corff o ymchwil newydd
sbon, arloesol. Mae’r ‘lleisiau’ – y cyfweliadau
sain digidol, trawsysgrifau o’r cyfweliadau
a deunydd gweledol a gasglwyd, ar gael i’r
cyhoedd yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain
Cymru yn Aberystwyth ac ar wefan bwrpasol
y prosiect lleisiaumenywodffatri.cymru factorywomensvoices.wales
Pwy a ŵyr? Efallai, yn y dyfodol bydd
y lleisiau’n troi’n llyfrau – llond llyfrgell
ohonynt - am fenywod y ffatri!

18:30 [derbyniad/reception]
19:15 [seremoni/ceremony]
£10 / £8
Ymunwch â Llenyddiaeth Cymru ar gyfer
uchafbwynt gwobrau llenyddol mwyaf Cymru.
Yn dilyn derbyniad gwin a canapés yng
nghwmni beirniaid Gwobr 2015 ac awduron y
Rhestr Fer, cewch ddarganfod pa lyfrau sydd
wedi dod i’r brig yn y categorïau Barddoniaeth,
Ffuglen, a Ffeithiol Greadigol, a pha lyfrau
sy’n cipio’r teitlau Llyfr y Flwyddyn 2015 yn
Gymraeg ac yn Saesneg.
Join Literature Wales for the highlight of
Wales’ most prestigious literary award.
©Dafydd Llywelyn

Bydd INC 2015 yn cychwyn ar y nos Iau
ac mae Galeri’n falch iawn o groesawu
Llenyddiaeth Cymru ar gyfer uchafbwynt
gwobrau llenyddol mwyaf Cymru. Ddydd
Gwener, cawn fwynhau cyfres newydd
‘Dylanwadau’ gyda Mari Emlyn yn holi’r
newyddiadurwr, Kate Crockett.
Ar y dydd Sadwrn, bydd cyfle prin i
ddramodwyr ifanc ddatblygu eu gwaith
drwy weithio gyda’r llenor a’r dramodydd
adnabyddus Aled Jones Williams. Yn ogystal
â hyn, mewn sesiwn newydd sbon ‘Linc i Inc’
bydd Galeri yn troi yn ‘sdafell newyddion ‘pop
up’ am y tro cyntaf yn hanes INC gan gynnig
cyfle i ‘Hacs’ y dyfodol fod yn newyddiadurwyr
am ddiwrnod dan arweiniad y newyddiadurwr
profiadol, Sali Collins.
Nos Sadwrn, bydd cyfle unigryw i glywed
hanes llunio un o gyfrolau pwysicaf ein
cenedl gyda Menna Baines a’r Athro Peredur
Lynch, dau o olygyddion Gwyddoniadur
Cymru. Byddant yn rhannu straeon am ddeng
mlynedd o waith yn ymchwilio a pharatoi’r
Gwyddoniadur a gyhoeddwyd yn 2008 gan
gofio am eu cyd-olygyddion, y diweddar Athro
John Davies a’r bardd Nigel Jenkins.
Bydd INC yn cloi eleni gyda noson arbennig
Wales PEN Cymru. Bydd Menna Elfyn,
Llywydd y ganolfan yma yng Nghymru, yn
siarad am waith cyffrous a phwysig y sefydliad.
Edrychwn ymlaen i’ch croesawu i INC 2015!

ystod y penwythnos, bydd fideo
Lleisiau o Lawr y Ffatri yn cael ei
ddangos ar ein sgriniau plasma. Dyma Catrin
Edwards o Archif Menywod Cymru yn egluro
mwy wrth ddarllenwyr Papur INC 2015 am y
fideo arbennig hwn…
Allech chi ddadlau taw llafur miloedd
ar filoedd o weithwragedd yn niwydiannau
gweithgynhyrchu Cymru oedd yn cynnal
economi’n gwlad yn y cyfnod ar ôl yr Ail Ryfel
Byd. Wedi’r cyfan, ‘roedd yr hen ddiwydiannau
trwm fel glo, llechi a dur yn prysur grebachu
ac oes fodern y ffatri yn tyfu i’w hanterth.
Ond er bod llond llyfrgelloedd cyfan wedi eu
hysgrifennu am y glowyr a’r chwarelwyr arwrol,
mae’r wybodaeth sydd ar gael mewn llyfrau ac
erthyglau am fywydau bob dydd menywod y
ffatrïoedd, yn fratiog ac ansylweddol ar y gorau.
A dweud y gwir, mae’r ffaith fod y menywod
yma wedi eu hanwybyddu a’u gadael ar y
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ARDDANGOSFA
CLORIAU INC
21:00 / Safle Celf
04.06.15 – 08.06.15
Yn ôl Rhys Aneurin “Mae’r arddangosfa yn
olrhain hanes y Sîn Roc Gymraeg dros y 40
mlynedd ddiwethaf ac yn adrodd y stori sut
mae’r sîn wedi datblygu. Mae rhai o’r cloriau
wedi eu dewis oherwydd eu delwedd, eraill
oherwydd eu pwysigrwydd i’r sîn ac eraill
am resymau personol.”
I ddathlu’r garreg filltir yma comisiynodd
yr Eisteddfod yr artist a’r cerddor Rhys Aneurin
(Yr Ods, Endaf Gremlin) i guradu arddangosfa
i ddathlu’r Sîn Roc Gymraeg drwy gloriau
albymau’r 40 mlynedd ddiwethaf. Mae’r
arddangosfa’n cynnwys 40 o gloriau albymau i
gyd wedi’u dethol gan unigolion sy’n ymwneud
gyda’r Sîn Gymraeg.

Digwyddiadur INC 2015 Events

Gwener/Friday 05.06.15

CWMNI’R
FRAN WEN YN
CYFLWYNO:
O SGRIPT I LWYFAN

19:00 / Stiwdio 2
£7 / £5
Canllaw oed/Age guide: 14+
Pedwar actor proffesiynol a chwe dramodydd
ifanc mwya’ cyffrous Cymru. Cyfle unigryw i
fwynhau ffrwyth llafur criw o egin ddramodwyr
mwyaf addawol Cymru. Mae’r awduron ifanc
yma wedi bod yn rhan o gynllun ‘sgwennu
newydd blaenllaw Cwmni’r Frân Wen, O Sgript
i Lwyfan, dan arweiniad Aled Jones Williams.
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Sadwrn/Saturday
06.06.15

Four professional actors and six of Wales’
most exciting young authors. A rare opportunity
to enjoy the work of Wales’ most promising
emerging young dramatists.

The Eisteddfod commissioned artist and
musician Rhys Aneurin (Yr Ods, Endaf
Gremlin) to curate an exhibition celebrating
the Welsh language rock scene. This
exhibition features 40 album covers selected
by individuals involved in the Welsh music
industry. This exhibition covers the history of
some of the main bands of the scene and tells
the tale of how Welsh music came of age.

INC SGRIBLO!
10:00 – 12:00 / C1
Gweithdy/Workshop
£7 y sesiwn
Sesiynnau ysgrifennu ar gyfer plant 7–11 oed.

LINC I INC
10:00 — 16:00 / Bar
Addas ar gyfer pobl ifanc 18-25 oed
Suitable for young people aged 18-25
Am ddim/Free – *Nifer cyfyngedig o lefydd
Awydd gyrfa mewn newyddiaduraeth? Cyfle
i ‘Hacs’ y dyfodol fod yn newyddiadurwyr
am ddiwrnod a hynny dan arweiniad y
newyddiadurwr profiadol, Sali Collins.
Stafell Newyddion “pop up” cyntaf Gŵyl Inc!
Mae’r darlledwyr yma yng Nghymru yn gytûn,
bod ‘na alw mawr am newyddiadurwyr
sy’n medru ysgrifennu a chreu cynnwys yn
y Gymraeg. Felly, mae’n gyfle arbennig ac
amserol i gynnal gweithdy newyddion yng
Ngŵyl Inc eleni. Y gobaith yw rhoi blas ar y
math o sgiliau fydd angen er mwyn dilyn gyrfa
yn y maes a hefyd i annog pobl ifanc i fynd ati i
greu cynnwys trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth
i ni ddatblygu’r ddarpariaeth drwy gyfrwng
y Gymraeg dan nawdd y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym
yn deall pwysigrwydd meithrin a magu hyder
pobl ifanc i fynd ati a sgwennu yn y Gymraeg.
Ein nod felly gyda’r syniad o gynnal Stafell
Newyddion “pop up” am y tro cyntaf yn yr
ŵyl yw rhoi cyfle i griw o bobl ifanc i fynd
amdani, creu cynnwys a chael hwyl wrth
leisio’u barn ar ddigwyddiadau a newyddion
y dydd – Sali Collins

INC DYLANWADAU:
KATE CROCKETT
14:00 – 15:00 / Stiwdio 2
£5, £4
Mae Dylanwadau’n gyfres newydd gyda
Mari Emlyn yn holi personoliaethau o fyd y
celfyddydau am y dylanwadau sydd wedi
llywio eu gwaith. Bydd “Dylanwadau INC”
yn croesawu Kate Crockett; newyddiadurwr
sy’n ymddiddori’n fawr yn y celfyddydau.

YWS GWYNEDD
21:30 / Bar
Am Ddim/Free of charge
Bydd Yws Gwynedd, enillodd hatric yn noson
wobrwyo y cylchgrawn Selar yn Aberystwyth
eleni, yn canu yn y bar yn dilyn yr agoriad yn y
Safle Celf.
Yws Gwynedd performs in the bar
following the exhibition’s official opening.

SESIWN
TWITTER
SESSION
14:00 – 15:00 / C1
£2

INC SYRJYRI
DIGIDOL
10:00 – 12:00 / Caffi/Café
06.06.15 a 07.06.15
Am Ddim/Free of charge
Dewch am baned yn y caffi a chyngor un
i un am unrhyw agwedd o’ch ffôn symudol, sut i
ddefnyddio twitter/facebook/lawrlwytho lluniau.
A ‘drop-in’ session if you have any questions on
how to use your laptop / mobile / i-pads / tablets.

15:00 – 16:00 / Theatr
£8, £6
“Dal pen rheswm” gyda David Meredith a
Gwyn Llewelyn. Dau sydd a’u gyrfaoedd, a’u
cyfeillgarwch, yn ymestyn yn ôl hanner canrif cyn hyd yn oed i’r ddau gyd-weithio i gwmniau
teledu yng Nghaerdydd yn 60au’r ganrif
dd’wetha. Cyffredin i’r ddau yw eu
dawn dweud...
An opportunity to hear two experienced
broadcasters sharing anecdotes about
encounters with famous personalities from
the media and arts world.
Welsh language event
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Su/Sunday
07.06.15

BRECWAST INC
BREAKFAST
10:00 – 12:00
Bydd brecwast yn cael ei weini yn y caffi
y bore’r Sul hwn rhwng 10 a 12 gan roi cyfle
i chi ymlacio gyda’r dewis eang o bapurau
Sul fydd ar gael.
Breakfast will be served in the café this
Sunday morning between 10 and 12 giving
you the opportunity to relax and enjoy the vast
choice of Sunday papers available.

Mae gan bawb stori i’w hadrodd, stori wir neu
ddychmygol. Beth am ymuno â Karen Owen
ar foreau Sadwrn, unwaith y mis yn Galeri i
‘sgwennu dy stori!
Bydd y sesiynau yn cael eu
cynnal ar y dyddiadau canlynol:
06.06.15, 17.07.15, 15.08.15

DAL PEN RHESWM
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Cyflwyniad i Twitter. Sesiwn ar gyfer
dechreuwyr i ddysgu mwy am fyd Twitter.
s -AE  MILIWN O
ddefnyddwyr yn trydar yn fisol
s -AE  MILIWN O DRYDARIADAU
yn cael eu hanfon bob dydd
s -AE  O DDEFNYDDWYR YN
trydar ar ffôn symudol
Wyt ti am ymuno â’r chwyldro?

TIC TACS: HUW
ARCHIFDY
LLYWELYN DAVIES
GWYNEDD
Cadeirydd/Chaired by: Nic Parry
ARCHIVES
19.30 / Theatr
£10, £8, £7
Noson hwyliog yng nghwmni’r cyn
sylwebydd chwaraeon Huw Llywelyn
Davies. Yn dilyn sefydlu S4C dechreuodd
gyflwyno’r newyddion, ac yna i sylwebu ar
chwaraeon: golf, snwcer, tenis, ond rygbi’n
bennaf hyd at y llynedd. Bydd yn cael ei holi
gan y sylwebydd chwaraeon Nic Parry yn ein
cyfres ar bersonoliaethau’r byd chwaraeon
‘Tic Tacs’. Dyma gyfle unigryw i glywed am
hanesion dwys a digri Huw yn ystod ei yrfa
lewyrchus fel sylwebydd rygbi.
An entertaining evening with the rugby
commentator Huw Llywelyn Davies.
A Welsh language event.
Cerddoriaeth yn y bar gyda Geraint
Lovgreen yn dilyn Tic Tacs (Am Ddim)

Drysau Agored/Open Doors 10:00 – 13.30
Am ddim/Free Admission
I gyd fynd â dathliadau Patagonia 150, bydd
Archifdy Gwynedd (drws nesaf ond un i Galeri),
unwaith eto’n agor ei ddrysau’r Sul hwn er mwyn
i aelodau’r cyhoedd gael gweld dogfennau
gwreiddiol a phapurau newydd ar
y thema o ymfudo.
To coincide with the Patagonia 150 celebrations,
Gwynedd Archives ( next door but one to Galeri)
will once again this year open its doors on Sunday
morning as part of INC.
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Sul/Sunday 07.06.15

GWYDDONIADUR
CYMRU YR
ACADEMI GYMREIG
16:00 – 17:00 / Theatr
£8, £6

INC GWEITHDY
FFOTOGRAFFIAETH
/ PHOTOGRAPHY
WORKSHOP
IOLO PENRI
10:00 – 16:00 / Stiwdio 2
£30
Gweithdy ffotograffiaeth potread ar gyflwyno
stori mewn arddull newyddiadurol. Byddwch
yn edrych ar wahanol fathau o ffotograffiaeth
stryd a’r technegau a ddefnyddir i gyfleu
awyrgylch trefol.
Portrait photography workshop with Iolo Penri
focusing on capturing a story in a journalistic
style. You will look at different styles of street
photography and the techniques used to
convey town atmosphere.

MYND AM DRO:
CÔD DY BEN CO!
11:30 – 12:30
£5
I archebu eich lle ar y daith – fydd yn cychwyn
yn Galeri ac yn gorffen yn Archifdy Gwynedd
ffoniwch swyddfa docynnau Galeri ar
01286 685 222.
To reserve your place on this tour, which will
start in Galeri and finish next door but one at
Gwynedd Archives phone Galeri box office
01286 685 222.

SGWRS: TRIPTYCH
GYDA JUDITH
ROBERTS A
GWYNETH GLYN
14.30 – 15.30 / Stiwdio 1
£5
Mae meddyliau miloedd o gyn-filwyr yn cael
eu poenydio gan y pethau hynny a welwyd
ac a wnaethpwyd yn enw dyletswydd. Mae
colli aelod o’r corff yn weladwy; nid yw poen
meddwl ac felly mae’n cael ei ddiystyru’n
hawdd. Ond mae miloedd o gyn-filwyr yn cael
eu cystuddio â gofid meddwl o ganlyniad
i’w profiad milwrol. Mae llawer yn trio cuddio
hynny oherwydd eu bod yn teimlo cywilydd
ac, o ganlyniad, mae eu sefyllfa’n gwaethygu.
Mae eu teulu yn dioddef ac mae priodasau’n
chwalu yn gyffredin. Mae cyfraddau
hunanladdiad yn uchel.
Yn y sesiwn hon, bydd Judith Roberts a
Gwyneth Glyn yn siarad am y daith creadigol
rhyfeddol sydd wedi arwain at TRIPTYCH darn newydd ysgytwol i’r theatr fydd yn dod i
Galeri fis Gorffennaf.

Menna Baines sy’n son mwy wrth ddarllenwyr
Papur INC 2015 am Gwyddoniadur Cymru
a’r dasg aruthrol y cafodd ynghyd â’i chydolygyddion o weithio ar y llyfr am bron i
ddegawd…
Un llyfr i gwmpasu Cymru gyfan, ddoe a
heddiw. Un llyfr i geisio rhoi sylw i bob maes
pwysig ym mywyd y genedl. Un llyfr i gynnwys
y bobl hynny o Gymru, neu’n gysylltiedig â
Chymru, a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd
y wlad neu wneud eu marc yn y byd mawr. A
hwn fyddai’r cyfeirlyfr Cymreig cyntaf o’i fath
ers canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Oedd, roedd hi’n dasg arswydus o fawr, ac
adlewyrchiad o hynny oedd ein henw ‘anwes’
ar y llyfr, fel golygyddion, yn ystod y cyfnod
o bron i ddeng mlynedd y buom wrthi’n
gweithio arno, sef ‘Psycho’.
Mae un peth yn sicr – fyddai ‘Psycho’
ddim wedi gweld golau dydd oni bai am
John Davies a Nigel Jenkins, a’u cyfraniad
enfawr at y prosiect. John gyda’i wybodaeth
ddihafal am hanes Cymru, ac yntau ei hun yn
wyddoniadur ar ddwy droed, a Nigel gyda’i
ddoniau arbennig ef ei hun fel awdur, golygydd
a sylwebydd miniog ar fywyd Cymru fel bardd,
ysgrifennwr taith a chyn-newyddiadurwr. Y
ddau’n caru eu gwlad yn angerddol ond yn
llawer rhy graff i adael i’r llyfr droi’n foliant
dall i bopeth Cymraeg a Chymreig. Daethant
â’r craffter hwnnw, a’u hiwmor hefyd, i liwio’r
cynnwys a’r dweud, ac roedd cydweithio
gyda’r ddau yn addysg ac yn brofiad rhyfeddol.
Ac er ei bod yn dristwch calon meddwl nad
ydynt gyda ni mwyach, does dim ond rhaid
imi agor y llyfr i’r atgofion am y cydweithio
hapus a fu rhyngom ni’n pedwar lifo’n ôl
drachefn. Mae pori o dan unrhyw lythyren
– gan ddarllen cofnod a ailysgrifennwyd er
gwell gan y naill neu ffaith ddifyr neu sylw
gogleisiol a ychwanegwyd gan y llall – yn dod
â’r ddau yn fyw eto. Diolch am eu cwmni a’u
hysbrydoliaeth ar y daith hir a llafurus o A i Z.
Cyfle i glywed hanes llunio un o gyfrolau
pwysicaf ein cenedl gyda Menna Baines
a’r Athro Peredur Lynch, dau o olygyddion
Gwyddoniadur Cymru. Byddant yn rhannu
straeon am ddeng mlynedd o waith yn
ymchwilio a pharatoi’r Gwyddoniadur a
gyhoeddwyd yn 2008 gan gofio am eu cydolygyddion, y diweddar Athro John Davies
a’r bardd Nigel Jenkins. Y newyddiadurwr,
y bardd a’r llenor Dylan Iorweth fydd yn
cadeirio’ r sgwrs.

DWYN
TYSTIOLAETH /
BEARING WITNESS
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Dyma Menna Elfyn yn egluro mwy wrth
ddarllenwyr Papur INC 2015 am gefndir,
gwaith a gobaith digwyddiad Wales Pen
Cymru yng Ngwyl INC, Galeri eleni.

Sefydlwyd PEN yn 1921, i hyrwyddo
llenyddiaeth a rhyddid mynegiant. Ei nod
yw cyd-gysylltu ysgrifenwyr ar draws y byd
19:30 / Theatr
yn ogystal â chefnogi yr ysgrifenwyr hynny
£10 a £4 i aelodau
sy’n cael eu herlid a’u carcharu am eu gwaith.
WalesPENCymru
Gyda chant o ganolfannau ar draws y byd,
llwydda PEN i weithio a rhyng-weithio ar draws
Bydd Menna Elfyn, Llywydd Wales PEN
pum cyfandir. Mae’n sefydliad anwleidyddol,
Cymru, yn siarad am waith PEN, y sefydliad
yn elusen ond hefyd wedi ennill statws
rhyngwladol sy’n dathlu llenyddiaeth
ymgynghorol arbennig gyda’r Cenhedloedd
ac amddiffyn rhyddid mynegiant, ac
Unedig fel y sefydliad hawliau dynol hynaf
yn cyflwyno:Ben Rawlence, cyn uwch
sy’n bodoli.
ymchwilydd ar Affrica gyda Human Rights
Fel gwlad fechan, mae Cymru bellach
Watch mewn trafodaeth hefo: Abdiaziz Ibrahim,
drwy sefydlu Wales PEN Cymru, wedi
newyddiadurwr gwobrwyol a gweithredwr
cyd-gysylltu â’r corff sy’n gweithio ledled
hawliau dynol o Somalia, a Norbert Mbuy byd. Eisoes trefnwyd digwyddiadau i
Mputu, newyddiadurwr, ysgrifennwr a
hyrwyddo a gwella’r dealltwriaeth o’r hyn sy’n
sylwebydd y cyfryngau, yn enedigol o’r
digwydd o safbwynt ysgrifenwyr mewn rhai
Congo, a ddaeth yn geisiwr lloches ac
gwledydd. Ei nod yn ei ddyddiau cynnar yw
sy’n awr yn byw yng Nghymru.
parhau’r ddeialog a chodi ymwybyddiaeth
o’r anawsterau a gyfyd yn sgil rhyddid
Menna Elfyn, President of Wales PEN Cymru,
mynegiant. Nod Wales PEN Cymru yw rhannu
talks about the work of PEN, the international
syniadau gan uno ysgrifenwyr beth bynnag
organisation which celebrates literature and
fo eu diwylliant, iaith neu farn wleidyddol.
defends freedom of speech, and introduces:
Gweithreda yn annibynnol o lywodraeth neu
Ben Rawlence, former Human Rights Watch
gorff a ariennir gan y llywodraeth.
senior researcher on Africa in conversation
Gobaith y digwyddiad yn Galeri yw
withAbdiaziz Ibrahim, award-winning Somali
dwyn
tystiolaeth o’r hyn sy’n digwydd i
journalist and human rights activistand Norbert
newyddiadurwyr ac ysgrifenwyr ar draws y
Mbu-Mputu, journalist, writer and media
byd a thrwy rannu tystiolaeth, gyfrannu at y
commentator, who was born in the Congo,
ddeialog barhaus sydd o’r pwys mwyaf heddiw.
became an asylum seeker and now
lives in Wales
Dylai ysgrifenwyr sy’n dymuno bod yn
aelodau o Wales PEN Cymru gysylltu â:
More information:
www.walespencymru.org
www.walespencymru.org
walespencymru@gmail.com
Digwyddiad Wales PEN Cymru Event

PEN was established in 1921, to promote
literature and freedom of expression. Its aim
is to connect an international community of
writers as well as support and speak out for
those writers silenced in their own countries.
With centres in over 100 countries, PEN
operates on five continents. It is a non-political
organisation, which holds Special Consultative
Status at the UN and is the oldest human
rights organisation.
As a small nation, Wales, through
establishing Wales PEN Cymru has pledged
to connect with other countries around
the world. Many events have already been
arranged to promote a greater understanding
of the situation, which faces writers in various
countries. Its objective in the first year since its
inception is to raise awareness and promote
dialogue of the difficulties, which arise from
free expression. Wales PEN Cymru will strive
to share ideas as a forum uniting writers,
irrespective of their culture, language or
political opinion. It operates independently
of government or any organisation, which
is funded by the government.
The event in Galeri will bear witness to
the plight and situation faced by journalists
and writers all over the world and through
the sharing of testimony contribute to the
continuing dialogue which is so important in
this day and age.
Writers who wish to become members of
Wales PEN Cymru should contact:
www.walespencymru.org
walespencymru@gmail.com
An English translation service
will be provided by Cymen.

Rydym yn cynnig
bargen i’r rhai ohonoch
sydd â diddordeb
mynychu prif
ddigwyddiadau’r
ŵyl. Os am archebu
tocynnau i’r holl
ddigwyddiadau isod,
cewch arbediad o £8!

Mi fydd ein teipiadur
ffyddlon wrth law eto
eleni i gasglu eich
ymatebion, y call a’r
gwirion! Gallwch
hefyd drydar am
ddigwyddiadau INC
#PenwythnosINC.

Our trusty typewriter
will once again be
Manteisiwch ar y cynnig
on-hand to collate
arbennig hwn drwy
your comments/
dalu dim ond £40.
feedback. You can
Subsctiption ticket for
of course share
all event available for
your views on twitter
only £40 [save £8]
#PenwythnosINC.

Tocynnau
Tickets

Digwyddiad
Event

£5.00
£2.00
£8.00

Dylanwadau gyda Kate Crockett
Sesiwn Twitter Session
Dal Pen Rheswm gyda David
Meredith a Gwyn Llewelyn
Tic Tacs: Huw Llywelyn Davies
Sgwrs TRIPTYCH gyda Judith
Roberts & Gwyneth Glyn
Gwyddoniadur Cymru
Yr Academi Gymreig
Dwyn Tystiolaeth/
Bearing Wittness

£10.00
£5.00
£8.00
£10.00
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Galeri, Doc Victoria,
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SQ
Swyddfa Docynnau/Box Office
01286 685 222
post@galericaernarfon.com
twitter.com/_galeri_
facebook.com/galericaernarfon
galericaernarfon.com

