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GALWAD AM GYNRYCHIOLYDD RHANBARTHOL

Mae TYA CYMRU yn edrych am 5 gynrychiolydd gwirfoddol rhanbarthol. Rôl newydd yw hon, ac yn
gyfle cyffrous- yn ddelfrydol ar gyfer unigolyn sydd yn rhan o sefydliad neu gwmni sy’n bodoli eisoes;
neu ar gyfer graddedig neu artist sy’n dod i’r amlwg ac yn adeiladu rhwydweithiau o fewn ei
rhanbarth preswyl a thu hwnt.
Gall cynrychiolydd fod yn wreiddiedig mewn unrhyw ffurf celfyddyd perfformio sy'n creu gwaith i
gynulleidfaoedd ifanc, ac nid yw'n gyfyngedig i rôl y swydd (mewn geiriau eraill, cysylltwch os ydych
chi'n gynhyrchydd, gweinyddol, creadigol, gwneuthurwr ac ati). Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn
ddymunol, ond nid yn orfodol.
Fydd rôl y cynrychiolydd yn cynnwys:
• Parhau’r datblygiad o berthnasau gydag unigolion, sefydliadau a chwmnïau sydd eisoes gyda
chysylltiad â TYA CYMRU o fewn y rhanbarth.
• Magu perthnasau a chysylltiadau newydd o fewn eu rhanbarth gydag unigolion, sefydliadau
a chwmnïau sydd wedi eu hymgysylltu yn y gorffennol, neu yn newydd I TYA CYMRU.
• i chwilio am a chreu cyfleoedd ar gyfer aelodau TYA CYMRU I ddod at ei gilydd i ‘fynd i
weld’, rhannu sgiliau a rhwydweithio.
• i gyhoeddi digwyddiadau, perfformiadau, cyfleoedd yn ôl i aelodau Cymraeg bwrdd TYA UK,
a fyddant yn eu tro yn hybu’r wybodaeth ledled Cymru.
• i hybu, cynnal ac adeiladu ar rwydwaith TYA CYMRU.
Mae’r rhanbarthau fel y ganlyn:
• Gogledd (Gwynedd, Sir Ddinbych,, Sir Fflint, Wrecsam, Conwy ac Ynys Môn)
• Canolig (Ceredigion a Powys)
• De-orllewin (Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe)
• De-Canolig (Castell-nedd Port Talbot, Rhondda, Merthyr, Caerffili, Blaenau a Phen-y-bont ar
Ogwr)
• De-ddwyrain (The Fro, Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen)
Mae rôl y cynrychiolydd rhanbarthol yn newydd I TYA CYMRU, ac yn cael ei rhedeg fel prawf hyd y
31ain o Ionawr 2019.
Mae TYA CYMRU yn sefydliad gwirfoddol, ac nid yw’n meddiannu ar unrhyw gronfa ariannol ar hyn o
bryd. Felly, ceisiwch am y swydd yma dim ond os yr ydych yn hapus i dderbyn costau mân fel
milltiredd, parcio ayb (dylai'r rhain fod yn ychydig, os o gwbl!).
Os oes gennych ddiddordeb am y cyfle hwn, e-bostiwch jon@jondafyddkidd.com Gyda chyflwyniad
byr am bwy ydych chi, beth yw’ch crefft/ymarfer, a chysylltiadau gyda TYA, gallwch hefyd cynnwys
CV os yr ydych yn credu y byddai o fudd.

