Gwerthuso Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Ionawr 2016

1. Cefndir
Cynhaliwyd ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru (yr Ŵyl) rhwng 24 Hydref ac 1 Tachwedd
2015 i gyd-daro â hanner tymor mis Hydref ac Amgueddfeydd yn y Nos (30-31
Hydref).
Estynnwyd gwahoddiad i bob amgueddfa gymryd rhan, gan gynnwys y rhai sy’n cael
eu rhedeg gan awdurdodau lleol, amgueddfeydd annibynnol (gan gynnwys
prifysgolion ac amgueddfeydd a redir fel rhan o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng
Nghymru) a saith safle Amgueddfa Cymru. Mae’r Ŵyl yn canolbwyntio’n bennaf ar
amgueddfeydd sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Achredu.
Mae’r Ŵyl yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n cael ei threfnu gan
weithgor sy’n cynnwys Tîm Datblygu Cynulleidfa Cymru Gyfan, aelodau Ffederasiwn
Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru (FMAGW), Amgueddfeydd Cymru, yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a gweithwyr proffesiynol eraill
mewn amgueddfeydd.
Roedd yr Ŵyl yn digwydd ar yr un pryd ag arddangosfa „Stuffed, Pickled and Pinned‟
sy’n benllanw ar dair blynedd o waith y tu ôl i’r llenni mewn 18 amgueddfa leol ledled
Cymru i ddod o hyd i wrthrychau prin, hardd ac annisgwyl ym maes hanes natur fel
rhan o brosiect Cysylltu Casgliadau Gwyddorau Naturiol yng Nghymru.
2. Y Prif Uchafbwyntiau
 Fe wnaeth mwy o amgueddfeydd gymryd rhan gan arwain at fwy o
ddigwyddiadau a mwy o ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol yn ystod
Blwyddyn 2
 Adborth cadarnhaol gan ymwelwyr a staff
 Straeon cysylltiadau cyhoeddus cryf yn ystod yr Ŵyl gan arwain at
straeon yn y wasg ar draws amryw o gyfryngau
 Roedd gwyliau’r hanner tymor a Nos Galan Gaeaf yn gyfle gwych i
dargedu marchnad plant a theuluoedd

 Lansio arddangosfa Cymru Gyfan ar yr un adeg â’r Ŵyl gan roi cynnig
cryfach
 Y Prif Weinidog a’r Dirprwy Weinidog yn dangos eu cefnogaeth

 Cynnwys creadigol ar gyfryngau cymdeithasol wedi’i gynhyrchu gan
amgueddfeydd ledled Cymru
 Meithrin sgiliau marchnata oddi mewn i’r sector
 Recriwtio eiriolwr newydd – Y Cyflwynydd Teledu Iolo Williams
 Amrywiaeth o randdeiliaid allweddol yn cefnogi’r Ŵyl e.e. Croeso
Cymru, CADW, Culture24, Cymdeithas yr Amgueddfeydd
 Casglu cronfa o ddyfyniadau, ffilmiau a ffotograffau gan ymwelwyr a
staff i amlygu’r Ŵyl yn y dyfodol
 Amgueddfeydd o Gymru yn dod ynghyd i arddangos y gwaith sy’n cael
ei wneud gan y sector
3. Nodau Gŵyl Amgueddfeydd Cymru








Codi proffil Amgueddfeydd Cymru i ymwelwyr, rhanddeiliaid a’r cyfryngau
Cynnig amryw o ddigwyddiadau yn ystod y dydd a’r nos sy’n addas i wahanol
oedrannau/diddordebau gan ganolbwyntio’n benodol ar deuluoedd
Dangos bod amgueddfeydd yn lleoedd hwyliog i ymweld â nhw gydol y
flwyddyn, beth bynnag fo’r tywydd
Amlygu’r effeithiau cadarnhaol y mae amgueddfeydd yn eu cael ar
ddinasyddion Cymru
Cynyddu ymgysylltu â’r cyfryngau a digidol (yn lleol a chenedlaethol)
Meithrin sgiliau marchnata a hyder yn y sector
Gwerthuso’r Ŵyl yn effeithiol i roi prawf ar ei chynaliadwyedd a’i gwerth am
arian

Fe ddatblygwyd amcanion SMART i gynorthwyo i gyflawni’r nodau a byddwn yn eu
gwerthuso ar ddiwedd y ddogfen hon.
4. Negeseuon Allweddol
Ymwelwyr




Digwyddiadau diddorol a chyffrous yn ystod y dydd a’r nos i’r teulu oll
Mae amgueddfeydd yn lleoedd diddorol i ymweld â nhw beth bynnag fo’r
tywydd
Mae casgliadau yn eich cynorthwyo i ddeall lle’r ydych yn byw a sut mae eich
cymuned wedi datblygu

Rhanddeiliaid




Mae amgueddfeydd yn grymuso pobl trwy ddysgu, cymryd rhan ac ysbrydoli
Mae amgueddfeydd a’u casgliadau yn cryfhau hunaniaeth gymunedol
Mae amgueddfeydd yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol trwy
dwristiaeth ac adfywio

5. Digwyddiadau / Arddangosfeydd
Mesur

2014

2015

Cyfanswm nifer y
digwyddiadau/arddangosfeydd
Cyfanswm nifer yr
amgueddfeydd a drefnodd
ddigwyddiadau/arddangosfeydd
Nifer yr Amgueddfeydd
Cenedlaethol a drefnodd
ddigwyddiadau/arddangosfeydd
Nifer Amgueddfeydd
Awdurdodau Lleol a drefnodd
ddigwyddiadau/arddangosfeydd
Nifer yr Amgueddfeydd
Annibynnol a drefnodd
ddigwyddiadau/arddangosfeydd
Nifer Amgueddfeydd yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
a drefnodd ddigwyddiadau/
arddangosfeydd
Nifer Amgueddfeydd
Prifysgolion a drefnodd
ddigwyddiadau/arddangosfeydd
Nifer yr Amgueddfeydd
Catrodol a drefnodd

100

170

40

49

7

6 (oherwydd ailwampio
Sain Ffagan)

16

18

12

15

2

4

2

2

1

2

ddigwyddiadau/arddangosfeydd
Nifer y Parciau Cenedlaethol a
drefnodd ddigwyddiadau/
arddangosfeydd

0

2



Roedd digwyddiadau yn 2015 yn amrywio o hwylnosau, sgyrsiau, teithiau
cerdded, helfeydd a sesiynau trin a thrafod i gloddio archeolegol, ailactio,
gwisgo gwahanol ddillad, te parti a gweithgareddau yn seiliedig ar thema Nos
Galan Gaeaf.




Cafodd 13 arddangosfa ei chynnwys yng nghalendr yr Ŵyl hefyd
Roedd y digwyddiadau’n canolbwyntio’n bennaf ar deuluoedd er bod
sgyrsiau/teithiau cerdded/arddangosfeydd ar nifer o themâu wedi’u hanelu at
gynulleidfaoedd ehangach

6. Brandio / Deunyddiau Cyhoeddusrwydd






Fe gafodd y brandio a ddatblygwyd yn 2014 ei ddefnyddio ar gyfer Gŵyl 2015
gyda mân newidiadau e.e. newid rhai o’r delweddau
Rhoddwyd cyfle i bob amgueddfa Achrededig a derbynwyr grantiau archebu
‘pecyn hyrwyddo’ oedd yn cynnwys posteri, cardiau post, rhubanau, pensiliau,
a bathodynnau
Gofynnodd dros 60 o amgueddfeydd am becynnau i’w dosbarthu yn eu
hamgueddfeydd a’u cymunedau lleol
Roedd yr holl ddeunyddiau a’r logos ar gael i’w lawrlwytho ar adran farchnata
gwefan y Ffederasiwn

7. Lansiad


Daeth dros 50 o bobl i lansiad Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ac arddangosfa
‘Stuffed, Pickled & Pinned‟ yn Amgueddfa Powysland ar 20 Hydref






Roedd y wasg leol yn bresennol, ynghyd â’r Cynghoydd Sir, Paul Ashton a
chynrychiolydd o Gymdeithas yr Amgueddfeydd
Roedd grŵp o 20 o blant ysgol lleol yn bresennol mewn gweithdy yn ystod y
bore yn gysylltiedig â’r arddangosfa

Tynnwyd a defnyddiwyd amryw o ffotograffau o’r plant i hyrwyddo’r Wŷl –

“Diolch yn fawr iawn am y ffotograffau. Byddaf yn sicr o‟u dangos i bawb yn
yr ysgol ar ein diwrnod hyfforddi. Diolch eto am fod mor barod i helpu,
gobeithio y bydd y ffotograffau‟n dda ar gyfer eich cyhoeddusrwydd.”
Athrawes Ysgol
8. Sylw yn y Wasg



Paratowyd datganiadau i’r wasg a’u dosbarthu i gyfryngau perthnasol a
rhoddwyd templed datganiad i’r wasg i amgueddfeydd lleol ei addasu a’i
ddefnyddio’n lleol
Cafwyd sylw cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yn y wasg mewn cyfryngau
print, ar lein ac ar y radio a sylw gan amryw o sefydliadau partner –

Print
Dyddiad
16.10.15

Teitl
Daily Post

16.10.15

Daily Post

20.10.15

Daily Post

23.10.15

Western Mail

Pennawd
Celebration of our
great museums
Scare up some
family fun

Prif Stori
Yr Ŵyl

Amgueddfa Lechi
Cymru / Nos Galan
Gaeaf
Celebration of
Amgueddfa Lloyd
Lloyd George‟s Life George / yr Ŵyl
Marvellous
Yr Ŵyl

23.10.15

County Times

Museums!
Wonders of Nature
at Museum

Arddangosfa
Stuffed, Pickled &
Pinned / yr Ŵyl

Radio
Dyddiad
October 2015

Gorsaf
BBC Radio Cymru

Hyd

24.10.15

BBC Radio Cymru

Cyfweliad 5 munud

Cyfweliad
Iolo Williams yn
siarad am yr Ŵyl /
Arddangosfa
Stuffed, Pickled &
Pinned
Heledd Fychan yn
siarad am yr Ŵyl /
Arddangosfa
Stuffed, Pickled &
Pinned

Ar Lein
Dyddiad
14.10.15

Teitl
Business
News Wales

Pennawd
Welsh
Museums
Celebrate
and
Promote
Wales

Prif Stori
Amgueddfa
Brambell,
Prifysgol
Bangor

http://businessnewswales.co
m/welsh-museumscelebrate-and-promotewales/

Dolen

16.10.15

Wales
Express

Celebrating
the life of
Lloyd
George

Amgueddfa
Lloyd George
/ yr Ŵyl

https://walesexpress.com/cel
ebrating-the-life-of-lloydgeorge/

20.10.15

Cambrian
News Online

Amgueddfa
Porthmadog

http://www.cambriannews.co.uk/news/i/52041/

21.10.15

Wales Online

Arddangosfa
Stuffed,
Pickled &
Pinned

http://www.walesonline.co.u
k/whats-on/arts-culturenews/12-weird-strangetotally-awesome-10303786

22.10.15

MyWelshpool

Museums to
hold week
long
celebration
of Welsh
culture
12 weird
and strange
but totally
awesome
wonders
you can see
at Welsh
museums
Town

Yr Ŵyl /

https://www.mywelshpool.co

launches
Welsh
Museums
Festival
Celebrating
Welsh
Museums –
the big, the
small and
the quirky!

Arddangosfa
Stuffed,
Pickled &
Pinned
Yr Ŵyl

.uk/viewerheadline/ArticleId/
9896

http://www.southwaleseveningpost.co.uk/pictures/C
elebrating-Welsh-museumsbig-small-quirky/pictures28042198detail/pictures.html

23.10.15

South Wales
Evening Post

23.10.15

Carmarthen
Journal

Welsh
Museums
festival
returns to
Ceredigion

Amgueddfa
Ceredigion

http://www.carmarthenjourn
al.co.uk/Welsh-museumsfestival-returnsCeredigion/story-28040733detail/story.html

23.10.15

The Leader

Erddig

http://www.leaderlive.co.uk/
news/154105/visitorsinvited-to-slug-it-out-on-uglybug-trail-at-erddig.aspx

23.10.15

Cambrian
News Online

Yr Ysgwrn

http://www.cambriannews.co.uk/news/i/52192/

23.10.15

Daily Post

Visitors
invited to
slug it out
on ugly bug
trail at
Erddig
Hedd Wyn‟s
home to
close for
refurbishme
nt
Fascinating
North Wales
Hospital
Denbigh
exhibits go
on show

Amgueddfa
Dinbych

http://www.dailypost.co.uk/
news/north-walesnews/fascinating-northwales-hospital-denbigh10318530

26.10.15

ITV Online

Major grant
for
Llandudno
Museum

Amgueddfa
Llandudno

http://www.itv.com/news/w
ales/update/2015-1026/major-grant-forllandudno-museum/

26.10.15

Wales Online

When did
learning
become
such fun?
How you
can get
involved in
the Welsh

Yr Ŵyl

http://www.walesonline.co.u
k/whats-on/arts-culturenews/learning-become-funhow-you-10334080

26.10.15

Daily Post

26.10.15

BBC Wales

26.10.15

Daily Post

27.10.15

Wales Online

29.10.15

North Wales
News

Museums
Festival
How the
Welsh
Museums
Festival will
be
celebrated
in North
Wales
Project to
„revitalise‟
Llandudno
Museum
awarded
£120,000
Llandudno
Museum
£1m Lottery
windfall for
expansion
plans
Rock out
with
dinosaurs at
late-night
gig at
Cardiff
museum
Fascinating
exhibition
on Denbigh
hospitals
past and
present

Yr Ŵyl

http://www.dailypost.co.uk/
whats-on/arts-culturenews/how-welsh-museumsfestival-celebrated-10302920

Amgueddfa
Llandudno

http://www.bbc.co.uk/news/
uk-wales-north-west-wales34620894

Amgueddfa
Llandudno

http://www.dailypost.co.uk/
news/north-walesnews/llandudno-museum1m-lottery-windfall10328119?utm_source=twitt
erfeed&utm_medium=twitter

Amgueddfa
Cymru

http://www.walesonline.co.u
k/whats-on/music-nightlifenews/rock-out-dinosaurslate-night-10339114

Amgueddfa
Dinbych

http://www.newsnorthwales.
co.uk/news/154298/picturegallery-fascinating-exhibitionon-denbigh-hospitals-pastand-present.aspx

Partneriaid
Dyddiad
Hydref 2015

Hydref 2015

Sefydliad /
Teitl
YMAG

Llenyddiaeth
Cymru

Pennawd

Prif Stori

Dolen

Are you
ready to
„Amaze‟?

Yr Ŵyl

http://welshmuseumsfederat
ion.org/uploads/Marketing/Y
mag_Sep_2015_FINAL%20(5)
.pdf

Festival
Highlights

Yr Ŵyl

http://www.literaturewales.o

rg/news/i/146912/

14.10.15

Museums
Journal

Second
Welsh
Museums
Festival to
launch next
week

Yr Ŵyl

http://www.museumsassocia
tion.org/museumsjournal/news/14102015second-welsh-museumsfestival-to-launch-next-week

20.10.15

CADW

Yr Ŵyl /
Arddangosfa
Stuffed,
Pickled &
Pinned

http://cadw.gov.wales/about
/news/welsh-museumsfestival-launch/?lang=en

21.10.15

Croeso Cymru

New
exhibition at
Powysland
Museum
marks the
beginning of
the Welsh
Museums
Festival
Be amazed
at museums
across
Wales

http://www.visitwales.com/l
atest-news/2015/october/beamazed-at-museums-acrosswales

21.10.15

Blog AIM

Yr Ŵyl /
Arddangosfa
Stuffed,
Pickled &
Pinned
Yr Ŵyl /
Arddangosfa
Stuffed,
Pickled &
Pinned

21.10.15

Culture24

Amgueddfeydd
yn y Nos

http://www.culture24.org.uk
/places-to-go/art539833museums-at-nighthalloween-october-2015spooky-highlights

26.10.15

Cronfa
Dreftadaeth y
Loteri

Amgueddfa
Llandudno

http://www.hlf.org.uk/aboutus/media-centre/pressreleases/llandudno-museumcelebrates-welsh-museumsfestival-style

Stuffed,
Pickled &
Pinned:
New
exhibition
marks the
beginning of
Welsh
Museums
Festival
Museums at
Night 2015:
Spooks and
shocks from
around the
UK
Llandudno
Museum
celebrates
Welsh
Museums
Festival in
style by
securing
Heritage

26.10.15

Blog
Amgueddfa
Cymru

28.10.15

Amgueddfeydd
a Threftadaeth

Lottery
grant
Welsh
Museums
Festival
Highlights
Welsh
Museums
Festival-the
highlights to
come

Amgueddfa
Cymru

http://us9.campaignarchive1.com/?u=82cabe5a4
716e9d4219609f3f&id=5b0b
520058&e=5a39475fc6

Yr Ŵyl

http://advisor.museumsandh
eritage.com/welsh-museumsfestival-the-highlights-tocome/

9. Ffilmiau / Ffotograffiaeth


Y Cyflwynydd Teledu a’r Arbenigwr ar Fywyd Gwyllt Iolo Williams yn cefnogi’r
Ŵyl ac Arddangosfa Stuffed, Pickled & Pinned “Rwyf wrth fy modd yn cefnogi Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Fel plentyn
pedair oed, rwy‟n cofio syllu‟n gegrwth ar sgerbwd mamoth a hyd yn oed
nawr, rwy‟n rhyfeddu at gyfoeth yr eitemau sydd yn ein hamgueddfeydd. Gyda
bron i gant o amgueddfeydd Achrededig ar hyd a lled y wlad yn gofalu am tua
5.5 miliwn o eitemau, does dim gwahaniaeth beth yw eich diddordebau, mae
yna drysorau‟n disgwyl i gael eu darganfod gan y teulu oll.”




Cynhyrchwyd cyfanswm o 18 ffilm (9 yn Saesneg a 9 yn Gymraeg) gyda Iolo
Williams yn hyrwyddo’r Ŵyl ac Arddangosfa „Stuffed, Pickled & Pinned‟
Digwyddodd y ffilmio yn Amgueddfeydd Porthcawl, Pontypŵl a Phontypridd
gan arwain at 5 ffilm i hyrwyddo’r Ŵyl yn y dyfodol




Tynnwyd cronfa o ffotograffau, gan gynnwys ymweliad Iolo Williams, y lansiad
a digwyddiadau yn yr amgueddfa
Mae’r holl luniau a ffilmiau i’w gweld trwy dudalen Facebook Amgueddfeydd
Cymru
https://www.facebook.com/amgueddfeyddcymruwelshmuseums?ref=hl

10. Cyfryngau Cymdeithasol – Twitter a Facebook
Cynhyrchwyd cynllun cyfryngau cymdeithasol a phecyn staff gan awgrymu themâu
ar gyfer digwyddiadau/arddangosfeydd, staff/gwirfoddolwyr, gwrthrychau, ffeithiau
rhyfeddol, Nos Galan Gaeaf/Amgueddfeydd yn y Nos, y tu ôl i’r llenni, arddangosfa
‘Stuffed, Pickled & Pinned‟, a hiraeth.
Fe wnaeth 43 o amgueddfeydd yng Nghymru gymryd rhan yng Ngŵyl
Amgueddfeydd Cymru ar gyfryngau cymdeithasol (34 amgueddfa yn 2014) trwy
ddefnyddio #GwylAmgueddfeydd / #WelshMuseumsFest neu #Rhyfeddwch /
#BeAmazed, sef 65% o’r amgueddfeydd sy’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol
(Facebook/Twitter). Dylid nodi o bosib fod mwy wedi cymryd rhan ar gyfryngau
cymdeithasol ond eu bod heb ddefnyddio’r hashnodau.
“Gwelwyd cynnydd yn ein gweithgarwch; roedd stori‟r hydref/Nos Galan
Gaeaf yn boblogaidd iawn ac fe ddaeth yn sgwrs ddwy ffordd â‟n hymwelwyr
wrth lwytho cynnwys hefyd.”
Adborth gan Amgueddfa
Hashnodau
Hashnod
#WelshMuseumsFest
#GwylAmgueddfeydd
#BeAmazed
#Rhyfeddwch

2014
632
451
Heb ei fesur
Heb ei fesur

2015
641
354
103
28

Mae ystadegau Twitter a Facebook ar gyfer cyfrifon Amgueddfeydd Cymru rhwng 1af
Medi a 7 Tachwedd 2015 fel a ganlyn:
 1,971 o negeseuon yn dod i mewn
Negeseuon yn dod i mewn yw nifer y crybwylliadau, negeseuon uniongyrchol ar
twitter a straeon Facebook sy’n cael eu creu
 428 o ffans newydd ar Facebook
Nifer y defnyddwyr newydd ar Facebook sydd wedi hoffi’r dudalen
 161 o ddilynwyr newydd ar twitter
Cyfanswm nifer y dilynwyr ar Twitter ar y cyfrif
 2285 o ryngweithiau
Nifer y crybwylliadau ar Twitter, aildrydar a straeon a grewyd ar Facebook

 1,883,770 o gyrhaeddiad posib
Y nifer gyfunol o ddarpar ddefnyddwyr a welodd unrhyw gynnwys yn gysylltiedig
â’r proffiliau ar Twitter/Facebook
Y partneriaid allweddol a gymerodd ran yn yr Ŵyl trwy ddefnyddio’r hashnodau ar
gyfryngau cymdeithasol oedd Croeso Cymru, Cymdeithas yr Amgueddfeydd,
Cymrudotcom, CADW, Amgueddfeydd yn y Nos, AIM, Plant mewn Amgueddfeydd,
Llyfrgelloedd Cymru, Archifau Cymru, HLF Cymru Wales, Ffederasiwn
Amgueddfeydd Cymru, a Chysylltu Casgliadau.
Fe aeth y Daran ddwyieithog y tu hwnt i’w tharged gyda 123 o bobl yn cofrestru. Fe
gyrhaeddodd y neges gyfanswm o 244,250 o bobl ar gyfryngau cymdeithasol pan
gafodd ei hanfon ar fore diwrnod cyntaf yr Ŵyl.
Y neges fwyaf poblogaidd ar Twitter yn ystod yr Ŵyl oedd dolen at y gronfa ddata
digwyddiadau-

Y neges fwyaf poblogaidd
ar Facebook yn ystod yr
Ŵyl oedd cyhoeddi enillydd
y gystadleuaeth
ffotograffiaeth -

Fe wnaeth llawer o amgueddfeydd lleol a chenedlaethol greu cynnwys diddorol,
dengar ar gyfer yr Ŵyl trwy er enghraifft, dynnu sylw at gasgliadau, defnyddio posteri
hunluniau, gofyn i staff ddewis eu hoff wrthrychau. Edrychwch ar Storify am
ddetholiad o negeseuon Twitter https://storify.com/WelshMuseums/gwylamgueddfeydd-welshmuseumsfest

Hysbysebu ar Facebook
Tudalen Cyfryngau
Cymdeithasol

Nifer yn
hoffi cyn
hysbyseb

Nier
ychwaneg
-ol yn
hoffi

Nifer yn
hoffi ar ôl
hysbyseb

%
cynnydd

Dyddiad
dechrau

Dyddiad
gorffen

Cyfanswm
Cost

Gŵyl
Amgueddfeydd
Cymru Facebook
(FB) (targedu
hoffi hanes)
Gŵyl
Amgueddfeydd
Cymru FB
(targedu
teuluoedd)
Gŵyl
Amgueddfeydd
Cymru FB
(Treftadaeth
ddiwylliannol,
Cymru)
Gŵyl
Amgueddfeydd
Cymru FB

54

88

142

163%

06/08/
2015

13/08/
2015

£35

142

76

218

54%

14/08/
2015

19/08/
2015

£25

224

90

314

40%

04/09/
2015

11/09/
2015

£37.50

316

148

464

46%

08/10/
2015

22/10/
2015

£70

(Amgueddfa,
Cymru)
Gŵyl
Amgueddfeydd
Cymru FB
(Diwylliant,
Cymru)

464

167

631

36%

22/10/
2015

01/11/
2015

£100

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth-Facebook/Twitter

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ffotograffiaeth rhwng 3 Awst – 30 Medi 2015.
Derbyniwyd cyfanswm o 15 o geisiadau. Gan fod y dudalen Facebook yn gymharol
newydd; yn amlwg fe gafodd hyn effaith ar nifer isel y ceisiadau.

11. www.museums.wales




Fe gafodd y wefan ei hailwampio yn barod i ddechrau hyrwyddo ym Medi
2015
Cynhyrchwyd nodiadau canllaw i gynorthwyo staff i lanlwytho eu
digwyddiadau/arddangosfeydd eu hunain ar y calendr digwyddiadau
Ystadegau ar gyfer y wefan rhwng 1af Medi – 30 Tachwedd 2015
o
o
o
o



Ymwelwyr unigryw – 4714
Nifer yr ymweliadau – 28,145
Tudalennau – 309,789
Trawiadau – 613,133

Yn amlwg, Hydref oedd y mis prysuraf, yn benodol ail hanner y mis gyda
chynnydd amlwg yn y trawiadau ar y diwrnod ar ôl y lansiad (21 Hydref) a
diwrnod cyntaf yr Ŵyl (24 Hydref)



Cafwyd mwy o draffig rhwng dydd Llun a dydd Gwener nag ar y
penwythnosau yn ystod mis Hydref

12. Grantiau


Fe wnaeth FMAGW ddyfarnu 16 grant i gyd (14 wedi’u Hachredu a 2 Heb eu
Hachredu) o hyd at £250 (£3368 cyfanswm) – Dinefwr (YG); Amgueddfa’r
Gwarchodlu Cymreig; Llandudno; Y Ganolfan Eifftaidd; Stori Caerdydd;
Penmaenmawr; Pontypŵl; Erddig (NT); Tŷ’r Barnwr; Amgueddfa Hanes Natur
Brambell; Porthaethwy; Cas-gwent; Syr Henry Jones; Bodelwyddan;
Amgueddfa’r Rheilffyrdd Bach Cul; Dinbych.
“Mae‟r Ffed yn wirioneddol falch o allu cefnogi amgueddfeydd sy‟n
cymryd rhan yn yr Ŵyl Amgueddfeydd. Cawsom ymateb da eleni, ac fe
aeth yr arian cymharol fach yn bell. Mae proffil uchel yr Ŵyl a thrwy
hynny y proffil ar gyfer amgueddfeydd unigol, yn cysylltu â rôl eiriolaeth
y Ffederasiwn. Mae hynny mor bwysig ar hyn o bryd‟.
FMAGW



Roedd 6 prosiect yn gwasanaethu ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac o blith
y rhain mae 4 o fewn Ardaloedd Arloesi.
“Roedd y digwyddiad yn llwyddiant a gyda‟r adnoddau roeddem yn
gallu eu prynu o ganlyniad i‟r grant, fe ddatblygu y cyfan i fod yn brofiad
arbennig.”
“Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a denodd lawer o
ymwelwyr newydd a fwynhaodd eu hunain yn fawr.”
“Mae grantiau yn ddefnyddiol dros ben ac yn helpu‟r ymgyrch yn fawr –
ar gyfer amgueddfeydd bach fe all wneud gwahaniaeth o ran trefnu
digwyddiad.”
“Roedd y grantiau yn hanfodol i ni o ran gallu trefnu rhywbeth arbennig.
Fe wnaeth yr arian ganiatáu i ni recriwtio dau artist i gyflwyno‟r
gweithdai a chynnig rhywbeth arbennig iawn ac unigryw gan ddenu
ymwelwyr newydd. Mae nawdd ar gyfer yr Ŵyl mor bwysig!”
“Mae‟r grantiau‟n berffaith – cyllid bach i sbarduno, ddim yn rhy anodd
ei hawlio ac sy‟n gwneud byd o wahaniaeth.”
“Roeddem mor ddiolchar o gael ein grant – fe helpodd ni i ariannu‟r
digwyddiad gan sicrhau ei fod yn brofiad o ansawdd!”

13. Gweithdai Staff










Cynhaliwyd 2 weithdy i staff workshops-‘Maximising Your Impact’- ym mis
Medi 2015 yng Nghaerdydd a Wrecsam gyda 15-20 o bobl yn bresennol ym
mhob gweithdy
Roedd y sesiynau’n gymysgedd o gyflwyniadau a gweithdai yn trafod
hanfodion Gŵyl Amgueddfeydd Cymru, cael effaith yn lleol, eiriolaeth ac
ymgyrchoedd Amgueddfeydd yn y Nos a Connect!
Ymhlith y siaradwyr roedd staff Amgueddfa Cymru, DC Research,
Amgueddfeydd yn y Nos, Connect Artist a’r Tîm Datblygu Cynulleidfa
Roedd 92% o’r mynychwyr yn teimlo eu bod yn wybodus iawn ynglŷn â’r
gweithdy ar ôl mynychu’r diwrnod o gymharu â 19% ar ddechrau’r diwrnod
Roedd 100% o’r mynychwyr yn teimlo bod lefel yr hyfforddiant yn agos i’w lle
Roedd 81% o’r mynychwyr yn teimlo bod yr hyfforddwyr yn wybodus iawn am
eu pynciau
Roedd 96% o’r mynychwyr yn teimlo bod yr hyfforddiant yn bodloni eu
hanghenion presennol yn y maes yn dda iawn
Soniodd staff am amryw o gamau y bydden nhw’n eu cymryd o ganlyniad i
fynychu’r a gweithdy –
o Adolygu cynllun yr Ŵyl – sicrhau bod staff allweddol yn cymryd rhan a
bod yr wybodaeth ddiweddaraf ganddynt
o Rhoi gwybod i’r Ymddiriedolwyr eraill am heddiw!
o Gweithredu strategaeth farchnata
o Cynllun marchnata/cyfryngau cymdeithasol mwy trwyadl ar gyfer yr Ŵyl
eleni

Adborth gan Staff ar Twitter

Adborth gan Staff trwy E-bost
“Diolch yn fawr iawn am weithdy grêt! Ro‟n i‟n darllen y tri phwynt a
ysgrifennais ar y cerdyn post (roedd hwnnw‟n syniad grêt ac rwy‟n sicr o‟i
ddefnyddio yn y dyfodol) ac rwy‟n dechrau teimlo‟n gyffrous am yr wythnos.
Diolch unwaith eto, mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru wedi rhoi ffocws go iawn
i mi ac mae wedi ysbrydoli ein hamgueddfa. Fydden ni ddim wedi trefnu
cymaint o weithgareddau ymarferol ar gyfer teuluoedd oni bai am yr ŵyl a‟r
gefnogaeth a‟r arweiniad rydych chi wedi‟u cynnig.”
Amgueddfa’r Rheilffyrdd Bach Cul
Adborth gan Staff trwy Arolwg Staff Gŵyl Amgueddfeydd Cymru
“Roedd y gweithdy i staff yn ddefnyddiol dros ben ar gyfer cwrdd ag eraill a
dysgu mwy am yr Ŵyl. Roedd astudiaethau achos yn grêt hefyd felly byddai
mwy o‟r rhain yn ddefnyddiol.”
“Byddai staff blaen y tŷ yn elwa ar y gweithdai hyn gan mai nhw yw‟n prif
unigolion sydd mewn cyswllt uniongyrchol â‟r cyhoedd.”
“Roedd y gweithdy yn gyfle ffantastig i gael fy ysbrydoli a chwrdd â phobl eraill
yn yr un sector. Fe helpodd yn fawr i ddod â phawb at ei gilydd ac fe adewais
y gweithdai gyda llawer o syniadau newydd, gan deimlo‟n frwdfrydig iawn.”

14. Cyfathrebu Mewnol





Dosbarthwyd 7 cylchlythyr i staff dros yr e-bost cyn, yn ystod ac yn dilyn yr
Ŵyl gan roi gwybod i’r staff am y newyddion a’r cynlluniau diweddaraf
Cynhaliwyd trafodaethau dros y ffôn gyda llawer o amgueddfeydd
Cafwyd 5 cyfarfod o’r gweithgor rhwng Ebrill a Rhagfyr 2015 wyneb yn wyneb,
trwy fideogynadledda a thros y ffôn
Mae cyfathrebu mewnol yn hanfodol er mwyn hysbysu’r sector a sicrhau eu
bod yn gefnogol ac yn berchen ar bob cam o’r broses

15. Adborth gan Staff Amgueddfeydd




Fe wnaeth 36 aelod o staff gwblhau’r arolwg staff o amryw o amgueddfeydd
Fe wnaeth 75% o ymatebwyr gymryd rhan yng Ngŵyl Amgueddfeydd Cymru
2014
Pan ofynnwyd am nifer yr ymwelwyr, roedd yr ymateb yn lled gadarnhaol er i
rai adrodd na chafwyd cynulleidfaoedd newydd/gostyngiad mewn niferoedd –
“Daeth 217 ar gyfer y bore arbennig o Hwyl i‟r Teulu – tua 200 yn fwy nag ar
fore Mercher arferol!”

“Fe wnaethon ni‟n sicr ddenu ymwelwyr newydd. Roedd y gweithdai wedi‟u
hanelu at deuluoedd sy‟n gynulleidfa draddodiadol, ond fe ddaeth llawer o
bobl i‟r amgueddfa oedd heb ymweld o‟r blaen.”
“Ffigurau ardderchog – roedd cyd-daro â hanner tymor yn fonws mawr gan
fod gennym raglen lawn wedi‟i threfnu eisoes.”
“Mae niferoedd ymwelwyr bob amser yn uchel dros yr wythnos hon – wrth
edrych ar yr adborth mae‟n ymddangos i ni gyrraedd cynulleidfaoedd newydd
oedd heb ymweld o‟r blaen.”
“Roedd llawer heb ein defnyddio o‟r blaen felly roedd yn ffordd dda o ehangu
cynulleidfaoedd.”
“Dros yr wythnos fe gawsom dros 100 o bobl iau a hŷn yn mwynhau gwahanol
weithgareddau yn fewnol ac allanol.”
“Fe gawsom ddiwrnod prysur ar gyfer mis Hydref ac roedd gwerthiant y siop
yn dda iawn ar y diwrnod.”
“Roedd niferoedd ymwelwyr yn sicr yn uwch ac fe wnaeth y digwyddiad i gyd
ddenu diddordeb newydd, yn enwedig plant.”
“Roedd nifer yr ymwelwyr eleni i lawr tua 15%.”
“Fe gawsom hanner tymor da, er bod y ffigurau i lawr 40 mewn gwirionedd o
gymharu â ffigurau‟r llynedd.”


Pan ofynnwyd am weithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol, roedd yr ymateb
yn lled gadarnhaol, ac ond ychydig yn adrodd na chafwyd unrhyw newid –
“Llawer mwyn yn ein hoffi a chyrhaeddiad pellach yn ystod yr Ŵyl.”
“Fe wnaeth yr Ŵyl roi bachyn da i gysylltu ar gyfryngau cymdeithasol.”
“Fe gawsom fwy o ddilynwyr ar Twitter a Facebook ar gyfer y tair amgueddfa,
a gyda chefnogaeth yr hashnod cafwyd llawer o aildrydar.”
“Gwelsom naid yn y gweithgarwch; roedd stori‟r hydref/Nos Galan Gaeaf yn
boblogaidd a daeth yn sgwrs ddwy ffordd gyda‟n hymwelwyr yn llwytho
cynnwys hefyd.”
“Ni welwyd unrhyw wahaniaeth sylweddol er bod cynnydd yn nifer y „rhannu‟
yn arwain at wythnos yr Ŵyl.”
“Buddiol iawn o ran siarad ag amgueddfeydd gwahanol ac arweinyddion
amgueddfeydd na fuom mewn cysylltiad â nhw o‟r blaen ar draws y sector.”

“Cynnydd sicr yn yr ymwelwyr a ddyweddodd eu bod wedi clywed am ein
digwyddiadau trwy‟r wefan a chyfryngau cymdeithasol”









Adroddodd llawer o amgueddfeydd iddynt gael rhywfaint o sylw mewn
cyfryngau lleol, grwpiau ar lein a chylchlythyrau
Roedd ymatebwyr yn gadarnhaol ynghylch y deunyddiau cyhoeddusrwydd
gyda phensiliau, bathodynnau a rhubanau ymhlith y mwyaf poblogaidd.
Roedd digonedd ar ôl gan rai o’r amgueddfeydd llai ond roedd ar yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Amgueddfeydd Cenedlaethol angen rhagor
Roedd 70% o ymatebwyr yn ei chael yn hawdd lanlwytho eu digwyddiadau a
golygu gwybodaeth am eu hamgueddfa pan oedd yn ofynnol
Byddai 90% o ymatebwyr yn barod i lanlwytho eu digwyddiadau ac anfon
straeon newyddion petaen ni’n cadw’r wefan yn fyw drwy gydol y flwyddyn
Roedd 93% o ymatebwyr yn teimlo bod yr Ŵyl wedi’i rheoli/cyfathrebu’n
effeithiol i staff er bod ychydig wedi sôn am ormod o e-byst ar adegau, y dylid
rhoi hyfforddiant yn gynharach a chyfnod hwy yn arwain at yr Ŵyl er mwyn
cynorthwyo gyda’r gwaith cynllunio
Roedd 93% o ymatebwyr yn teimlo y dylai’r Ŵyl gael ei chynnal tua’r un pryd
y flwyddyn nesaf er bod rhai amgueddfeydd yn teimlo ei bod yn gyfnod prysur
beth bynnag ac y gallai dechrau prif dymor y gwanwyn fod yn ddewis gwell
gan fod rhai amgueddfeydd yn cau yn ystod mis Hydref.
“Mae‟n sicr yn cynyddu‟r effaith wrth gynnal yr Ŵyl yn ystod cyfnod o wyliau.
Fe weithiodd yn dda, gan iddi greu bwrlwm yn y maes”
“Mae‟n bwysig sefydlu‟r digwyddiad yn y calendr a chadw‟r un dyddiadau.”
“Mae‟n gweddu i‟r cynnig – mae canolbwyntio ar y nos a „rhyfeddu‟ yn
gweithio”



Roedd 96% o ymatebwyr yn meddwl bod ail flwyddyn Gŵyl Amgueddfeydd
Cymru yn llwyddiannus ar gyfer eu hamgueddfa/sector –
“Oedd, roedd yn llwyddiannus i ni ac fe‟n helpodd i gyfathrebu‟r neges
gadwraeth i‟n cynulleidfa – roedd y grant yn gymorth mawr wrth gyflwyno
digwyddiad unigryw.”
“Fe wnaethon ni gyrraedd cynulleidfa newydd a gallu mentro dechrau ar ein
taith o ymgysylltu gyda‟r gynulleidfa honno, diolch i‟r Ŵyl.”
“Fe wnaethon ni ddenu ymwelwyr newydd ar gyfer ein digwyddiad arbennig
ac mae eu sylwadau yn dangos iddynt gael amser bendigedig ac y byddant
yn dychwelyd. Fe wnaeth staff a gwirfoddolwyr fwynhau‟r digwyddiad. Fe
wnaethon ni drefnu hyfforddiant ychwanegol er mwyn iddyn nhw godi
ymwybyddiaeth a chynyddu‟r mwynhad. Mae ein digwyddiad hefyd wedi
arwain at gysylltu â chydweithwyr proffesiynol mewn amgueddfeydd eraill
ledled Cymru (a thu hwnt); roedd hyn yn fudd ychwanegol ac rwy‟n gobeithio
y bydd yn parhau.”

16. Adborth gan Ymwelwyr



Dosbarthwyd arolwg dwyieithog i ymwelwyr at bob amgueddfa cyn dechrau’r
Ŵyl
Cwblhawyd cyfanswm o 469 o arolygon gan ymwelwyr –
Amgueddfa
Erddig
Abertawe
MOMA
Y Glannau
Rheilffordd Tal-y-llyn
Oriel Y Parc
Amgueddfa’r Fenni
Treftadaeth y Fenai
Amgueddfa’r Gwarchodlu
Cymreig
Oriel Ynys Môn
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin
CYFANSWM









Cyfanswm
260
120
12
7
7
2
8
9
21
7
16
469

Nid oedd 32% o’r ymatebwyr erioed wedi ymweld ag amgueddfa o’r blaen
Ar lafar oedd y ffordd fwyaf poblogaidd o gyfathrebu dros glywed am y
digwyddiad (30%) ac yna ‘arall’ a ‘gwefan’
Dywedodd 99% o’r ymatebwyr fod eu hymweliad yn ‘ardderchog’ neu ‘da’
Bydd 97% o’r ymatebwyr yn dychwelyd yn y dyfodol
Byddai 99% o’r ymatebwyr yn argymell yr amgueddfa i gyfeillion a theulu
Roedd 17% yn ymwybodol bod y digwyddiad iddyn nhw ei fynychu yn rhan o’r
Ŵyl
Pan ofynnwyd i ymwelwyr am y peth gorau am eu hymweliad –
o “Y staff i gyd yn gyfeillgar a brwdfrydig”
o “Pleserus ac addysgiadol iawn ac fe ddysgodd fy wyrion lawer o‟r
arddangosiadau”
o “Arddangosiadau grêt, stori grêt ac awyrgylch grêt”
o “Rhyddid i‟r plant fod yn greadigol”
o “Gweithgareddau ymarferol”
o “Plant yn dysgu a chael hwyl”
o “Roedd yn gyfle bendigedig i siarad â haneswyr lleol ac ehangu fy
ngwybodaeth am hanes Cymru”
o “Popeth! Gweithgareddau da, gwirfoddolwyr brwdfrydig a gwybodus,
digwyddiad grêt”
o “Gwisgo dillad”
o “Cwrdd â ffrindiau hen a newydd”



Gofynnwyd i ymwelwyr a oedd ganddyn nhw unrhyw awgrymiadau a fyddai
wedi gwella eu hymweliad –

o
o
o
o
o

“Gwneud yr amgueddfa ei hun yn fwy ystyriol o blant”
“Mwy o bethau rhyngweithiol”
“Gwell cyfleusterau yn y caffi”
“Digwyddiadau fin nos efallai”
“Canllaw ar gyfer plant iau”

17. A wnaethon ni gwrdd â’n hamcanion SMART?
Cyflawnwyd yr amcanion SMART canlynol –


50% o Amgueddfeydd Achrededig (neu’n gweithio at hynny/Grant y Ffed) i
ymgysylltu â’r Ŵyl e.e. trefnu digwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol,
cysylltiadau cyhoeddus



25% o Amgueddfeydd Achrededig (neu’n gweithio at hynny/Grant y Ffed) i
drefnu digwyddiad yn benodol ar gyfer yr Ŵyl



Trefnu 2 weithdy hyfforddiant staff erbyn Medi 2015 i gael staff i ymgysylltu
mwy yng Ngŵyl Amgueddfeydd Cymru / Amgueddfeydd yn y Nos a meithrin
sgiliau marchnata yn y sector



Trefnu digwyddiad lansio yn targedu’r cyfryngau a rhanddeiliaid ar gyfer Gŵyl
Amgueddfeydd Cymru / Arddangosfa Cysylltu Casgliadau Gwyddorau
Naturiol



Sicrhau sylw dwyieithog yn y cyfryngau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ar
draws nifer o sianeli – print, radio, ar lein



Cynnydd o 20% yn y trawiadau ar www.museums.wales o 1af Medi a 2
Tachwedd



40 o Amgueddfeydd Achrededig (neu’n gweithio at hynny/Grant y Ffed) i
gymryd rhan mewn ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio
#gwylamgueddfeydd / #welshmuseumsfest



100 o bobl i gofrestru ar gyfer taran ddwyieithog i lansio’r Ŵyl



Sefydlu tudalen Facebook erbyn Mehefin 2015 a chael 300 yn ‘hoffi’ erbyn 2
Tachwedd



250 o ryngweithiau, 100 o ddefnyddwyr unigryw a 400,000 o argraffiadau
rhwng 1af Medi a 2 Tachwedd (Facebook a Twitter Amgueddfeydd Cymru)



O leiaf 250 o arolygon ymwelwyr i’w cwblhau erbyn Tachwedd 2015

Ni chyflawnwyd cwpl o amcanion neu ni ellir eu mesur e.e. 25% o amgueddfeydd i
adrodd am gynnydd mewn traffig cyfryngau cymdeithasol, cyfraddau clicio trwodd i
wefannau amgueddfeydd lleol a 40% o amgueddfeydd i gyflawni arolwg yn y lleoliad
(36% oedd y gwir ffigur).
18. Argymhellion
1. Cynnal Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ar adeg debyg yn ystod 2016 gyda
theuluoedd yn brif darged (i gyd-daro â’r gwyliau hanner tymor yr Hydref a Nos
Galan Gaeaf). Dyddiadau a awgrymwyd yn 2016 – dydd Sadwrn 22 Hydref –
dydd Sul 30 Hydref
2. Cyhoeddi dyddiadau Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2016/17 cyn gynted â phosib i
sicrhau bod y gwaith cynllunio’n effeithiol
3. Adolygu canfyddiadau’r adroddiad hwn i ddatblygu nodau strategol ar gyfer Gŵyl
Amgueddfeydd Cymru a sicrhau bod proses y grant yn cefnogi’r nodau hyn
4. Ymchwilio i brosiect/au ‘ffenestr siop’ addas i ymgysylltu mwy â’r cyhoedd a
chynyddu diddordeb cysylltiadau cyhoeddus
5. Cynnwys themâu dyddiol yn y cynllun cyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo i
gynllunio cynnwys atyniadol
6. Adolygu amseriad a chynnwys y gweithdy staff i sicrhau bod y cynnwys yn addas
ar gyfer amgueddfeydd hen a newydd
7. Cynhyrchu gweminar i’w dosbarthu i’r staff sy’n methu mynychu’r gweithdai staff,
yn enwedig staff blaen y tŷ
8. Adolygu a hyrwyddo’r broses ymgeisio am grant trwy’r Ffederasiwn gan annog
gweithio mewn partneriaeth, creadigrwydd ac arloesedd
9. Archwilio’r posibilrwydd o gysylltu â Blwyddyn o Antur (2016)
10. Ymchwilio i ffynonellau ariannu eraill i ddatblygu Gŵyl Amgueddfeydd Cymru
ymhellach ac annog amgueddfeydd i chwilio am gyfleoedd i gael nawdd
11. Parhau i gryfhau partneriaethau gyda rhanddeiliaid ac eiriolwyr allweddol
12. Datblygu gwefan a hyrwyddo gydol y flwyddyn
13. Creu cyfres o gyfleoedd i dynnu ffotograffau i hyrwyddo Gŵyl Amgueddfeydd
Cymru ar adegau allweddol
14. Datblygu cronfa ddata gyhoeddus i ddosbarthu e-gylchlythyrau rheolaidd
15. Ymchwilio i wneud mwy o hysbysebu digidol a thargedu rhestrau perthnasol ar
lein i greu presenoldeb cryfach ar lein

16. Atgyfnerthu’r neges fod pob digwyddiad/gweithgaredd yn rhan o Ŵyl
Amgueddfeydd Cymru
17. Targedu blogwyr perthnasol a chynnig ysgogiadau
18. Annog hyrwyddo digwyddiadau ar y cyd mewn ardaloedd sy’n debyg yn
ddaearyddol i gael cynulleidfaoedd i drawsgroesi mwy yn ystod Gŵyl
Amgueddfeydd Cymru a thrwy gydol y flwyddyn
19. Annog prosiectau mewn ardaloedd Arloesi a Chymunedau yn Gyntaf
20. Cryfhau’r gwerthusiad i greu data meintiol/ansoddol i wneud cymariaethau a
chynllunio ar gyfer y dyfodol
Nicola Williams
Tîm Datblygu Cymru Gyfan

