
Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru  
Mae DGIC yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i 
rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru. Mae’n cydio 
yn egni a brwdfrydedd pobl ifanc dros ddawns a dawnsio, ac yn sianelu 
hyn yn rym creadigol a chyfoes sy’n dathlu’r Dawns Ieuenctid gorau yng 
Nghymru heddiw.  
 

I bwy y mae? 
Rydym am ddewis hyd at 15 dawnsiwr ifanc rhwng  
16 – 21 oed i Berfformio dros Gymru gyda DGIC yn 2016/17. 
 

Beth fydd yn digwydd? 
Mae DGIC 2016 yn cynnig Cwrs Preswyl dwys yn yr haf. Yn ystod y cwrs 
bydd yr aelodau’n creu, ymarfer, perfformio ac yn teithio rhaglen gyffrous o 
ddawns gyfoes. 

 

Kerry Nicholls yw Cyfarwyddwr Artistig 
DGIC. Mae Kerry’n gwneud llawer o waith 
addysgu, coreograffu a mentora, led led 
Ewrop a'r byd, ac yn cael ei hystyried gan 
lawer fel un o brif artisiaid dawns gyfoes 
Prydain. Bydd hi hefyd yn ddarlithydd gwadd 

bob blwyddyn yn The Juilliard School (UDA). Mae Kerry'n cydweithio â rhai 
o brif gwmnïau proffesiynol y DU (yn eu plith Company Wayne McGregor, 
DV8 Physical Theatre, a Michael Clark), yn ogystal â llawer o’r prif 
ysgolion galwedigaethol yn y wlad. Cyfarwyddodd Kerry brojectau 
amrywiol a derbyniodd sawl comisiwn coreograffu rhyngwladol. Mae hi'n 
cydweithio â thîm o gymdeithion creadigol ym meysydd dylunio, cerdd, 
goleuo a sain er mwyn cefnogi perfformiadau DGIC. 
www.kerrynicholls.com  
  

Pa bryd ac ymhle y mae’n digwydd?  
Cwrs Preswyl: Caerdydd  
Taith: De a Gogledd Cymru 
Dyddiadau: 8 - 27 Awst 2016 (yn ogystal â pherfformiadau gwahoddiad yn 
ystod y flwyddyn) 
  

Faint mae’n ei gostio? 
Mae’n costio £760* (sy'n talu am y tiwtora, llety, yswiriant, dau bryd y dydd, 
a chyfraniad o £30 i gronfa gymdeithasol a lles). Gellir cytuno gyda 
swyddfa DGIC i dalu mewn rhandaliadau. Fodd bynnag, rhaid talu 
cyfanswm y gost erbyn 29 Gorffennaf 2016.  Gofynnwn i'r aelodau hefyd 
ymuno â Her 150 CCIC i godi £150 arall drwy wneud amrywiol 
weithgareddau/digwyddiadau codi arian creadigol. 
  

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y costau o gymharu â blynyddoedd 
blaenorol ond mae'n werth anhygoel am yr arian o hyd. Bydd yn talu'r holl 
gostau ar gyfer y Cwrs Preswyl a'r Daith, ynghyd ag arweinyddiaeth 
Cyfarwyddwr o fri rhyngwladol, a chefnogaeth tîm dylunio a chynhyrchu 
heb ei ail. 
 

*Cost gwirioneddol Cwrs Preswyl a Thaith DGIC yw £3,500 a mwy yr aelod. Gallwn 
fel corff gyfrannu'n helaeth at gost yr aelodaeth oherwydd y gefnogaeth rydym yn 
parhau i'w chael gan Gyngor Celfyddydau Cymru a CBAC.  
 

Beth ddylech ei wneud os na allwch fforddio hyn?  
Rydym yn awyddus i sicrhau na fydd neb yn cael ei atal rhag gwneud cais 
am DGIC oherwydd rhesymau ariannol. Mae’r holl geisiadau am gymorth 
ariannol yn gwbl gyfrinachol.  
 

CYMORTH ARIANNOL: Mae bwrsarïau i'w cael a rhaid cyflwyno cais 
ysgrifenedig i swyddfa CCIC. 

Clyweliadau DGIC 2016 
Cynhelir clyweliadau rhanbarthol ar gyfer DGIC 2016 yn ystod mis Mawrth / 
Ebrill.  
 

Rhaid i ymgeiswyr DGIC 2016 fod rhwng 16-21 mlwydd oed ar 31 Awst 
2016 a gallu dangos eu bod yn dawnsio ar lefel ganolradd/uchel.  
 

Rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael am y cyfnod llawn yn yr haf. 
 

Os ydych chi’n iau (14-15 oed) neu os oes gennych lai o brofiad dawns, 
beth am gysylltu â ni i gael gwybod mwy am DGIC ac i ymuno â chronfa 
ddata DGIC? Anfonwch e-bost at nyaw@nyaw.co.uk  
 

Beth ddylwn i ei ddisgwyl yn y Clyweliad? 
Bydd y clyweliad yn cynnwys dosbarth techneg gyfoes, dysgu repertoire ac 
ymarfer creadigol byr. 
 

Pa bryd ac ymhle y gallwch chi gael clyweliad? 

30 Mawrth  Caerdydd  31 Mawrth  Wrecsam       

31 Mawrth  Caernarfon  1 Ebrill   Aberystwyth 

2 Ebrill   Gorseinon  3 Ebrill   Caerdydd        

24 Ebrill**  Galw’n ôl Caerdydd 
 

** Gofynnir i holl ymgeiswyr i gadw dydd Sul 24 Ebrill yn rhydd ar gyfer ail 
glyweliad (rhag ofn!) 
 

[Noder: seiliwyd pob dyddiad/lleoliad ar gyfer clyweliadau ar wasgariad 
daearyddol nodweddiadol ymgeiswyr a gallant  newid os bydd llai na 10 
ymgeisydd i bob lleoliad. Yn yr un modd, gellir trefnu dyddiad/lleoliad 
ychwanegol os oes digon o alw.] 
 

Sut ddylech chi wneud cais?  
Gallwch wneud cais ar-lein trwy www.nyaw.co.uk   
 

Pe byddai’n well gennych dderbyn ffurflen gais drwy’r post, cysylltwch â ni 
ar 029 2026 5060   
 

£20 YW'R FFI AM Y CLYWELIAD. Dylech anfon siec yn daladwy i Dawns 
Genedlaethol Ieuenctid Cymru i: DGIC, CBAC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, 
Caerdydd, CF5 2YX. Neu gallwch dalu gan ddefnyddio bancio ar-lein, 
cysylltwch â ni i gael y manylion. 
 

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Chwefror 2016  
 

Mae’n bosibl ystyried ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau os oes 
llefydd ar gael. 
 

“NYDW 2015 was truly unforgettable. I've carried everything I've learnt into 
my training and it's made me a stronger dancer and more confident 
person.” [aelod o DGIC 2015] 
 

Gwybodaeth Bellach  
Cysylltwch â 029 2026 5060 

ewch i www.nyaw.co.uk  
neu anfonwch e-bost at nyaw@nyaw.co.uk 

Mae DGIC yn rhan o Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru – dathliad o 
berfformwyr ifanc gorau Cymru, sy’n awyddus i rannu eu hegni, eu brwdfrydedd 

a’u sgiliau sylweddol gyda chynifer o bobl â phosibl, wrth iddynt  
Berfformio dros Gymru!  
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