DYDD SADWRN
SATURDAY

DYDD SADWRN
SATURDAY

NOS SADWRN
SATURDAY

10.30 - 11.30

2.30 - 3.30

6.30

CLWB CANOL DRE

£5

COPAON CYMRU (T) #

CLWB CANOL DRE

£5

BLWYDDYN YM MYWYD.... (T) #

£10

MEZZE A CHWIS

Dewch i flasu'r gorau o fwyd Groegaidd yng
Nghaernarfon. Pryd bwyd mezze - pawb yn
rhannu plateidiau amrywiol o fwyd poeth ac oer, a
chwis i'w gwblhau wrth y bwrdd!
Greek Mezze & a quiz at the table.

Gerallt Pennant fydd yn holi
ambell aelod o Glwb
Mynydda Cymru a
gyfranodd at y gyfrol hardd
o deithiau cerdded
mynyddoedd Cymru
- COPAON.

Y FWYDLEN / MENU

Members of Clwb
Mynydda Cymru discuss their
contributions to this beautiful book of Welsh
mountain walks.

12.00 - 1.00

CLWB CANOL DRE

OUZO AC OLEWYDD

£5

DYSGU BYW (T) #

Mae Sarah Reynolds wedi dysgu
Cymraeg ac newydd gyhoeddi ei
nofel gyntaf yn Gymraeg sef
Dysgu Byw. Mae Elinor
Wyn Reynolds yn chwaer
yng nghyfraith iddi ac yn
olygydd llyfrau Cymraeg.
Dewch i wrando ar sgwrs
cheeky rhwng dwy ferch am
ddwy genedl, dwy iaith, dau
hunaniaeth a bod yn saucy...
Sarah Reynolds, who has learnt Welsh as an adult,
discusses her first Welsh language novel, two
nations, two languages and identity with her sister
in law and editor Elinor Wyn Reynolds.

Ifor ap Glyn fydd yn ein tywys ar ffurf cerdd, stori
a llun trwy ei flwyddyn gyntaf fel Bardd
Cenedlaethol Cymru, o'r Cyhoeddiad ar Fawrth 1af
2016 i'r Refferendwm, yr Ewros ac Aberfan.
National Poet of Wales, Ifor ap Glyn, discusses his
first year on the job, from the announcement on
March 1st 2016 to the Referendum, the Euros,
Aberfan and more.

4.00 - 5.00
CLWB CANOL DRE

£5

Y SWFFRAGET GYMREIG (T) #

Ar ddiwrnod rhyngwladol y merched, bydd yr
hanesydd Bob Morris yn rhoi cipolwg ar waith
Margaret, Arglwyddes Rhondda, un o swffragetiaid
amlycaf Cymru, ymgyrchydd dros hawliau
merched a golygydd cylchgrawn dylanwadol “Time
and Tide”
On International Women’s Day, historian Bob
Morris introduces the life and work of one of
Wales’ most prominent suffragettes, Lady Rhondda.

Hwmws
Tzatziki
Dolmades
Fasolia
Salad Groegaidd
Ffalaffel
Pei Caws Groegaidd / Greek Cheese Pie
Cyw Iâr popty gyda Tatws / Chicken in the oven
with potatoes
Bara Pita

Rhaid bwcio eich lle wrth y bwrdd ymlaen llaw.
Wrth archebu lle, rhowch wybod os ydych yn
llysieuwr neu os oes gennych unrhyw anghenion
deietegol arbennig.
I gadw lle, cysylltwch â ni: eirian@palasprint.com
neu 01286 674631.
Please book in advance via email or phone above
Tocynnau ar gyfer bob digwyddiad ar gael ymlaen llaw
o Palas Print neu ar y drws ar y diwrnod
Tickets for all events available in advance from
Palas Print or on the door on the day

TOCYN SADWRN
mynediad i bob digwyddiad #
SATURDAY TICKET
entry to all events marked #

www.gwylarall.com

£17
£17

@gwylarall

Mawrth 4ydd a 5ed
March 4th & 5th

DYDD SUL
SUNDAY
10.00
COFGOLOFN LLOYD GEORGE

Caernarfon

£5

TAITH CAERNARFON
HANESYDDOL RHYS MWYN (C)

Taith gerdded yn rhoi
cipolwg ar archeoleg
diwydiannol Caernarfon,
y llechi a'r llif, efo
Rhys Mwyn.
Historical town walk
with Rhys Mwyn

4.00

BAR BACH

am ddim

ABERMANDRAW (C)

Yn ei gyfrol ryddiaith
gyntaf, mae Rhys
Iorwerth yn ein tywys
trwy dref fechan
Abermandraw, gan roi
cipolwg inni ar ei
phobol a’i pethau, ei
ffyrddd a’i ffawd.
Dewch i ddigwyddiad hwyliog
lle bydd yr awdur yn datgelu
mwy. Bydd lluniaeth ac
adloniant i’w gael.
Rhys Iorwerth launches his
first volume of fiction.
Galeri am 6.30pm
'Don't Take Me Home'
ffilm am dîm pêl-droed Cymru yn yr Euro's 2016

cofiwch am Gwyl Arall yn yr haf
nodyn i'r dyddiadur

7 - 9 Gorff/July
note for the diary

RHAGLEN
PROGRAMME

