
AMSER GWEITHGAREDD BLE MAE’N DIGWYDD
10.00 Cerddoriaeth ganoloesol, cwrdd â Chroesan y castell a’n 

dreigiau cyfeillgar wrth iddyn nhw eich croesawu i’r Castell 
Canolfan Ymwelwyr

10.00 Ymunwch â’r prentis Marchog wrth iddo baratoi ar gyfer ei 
Seremoni Urddo’n Farchog 

Capel

10.00 Bydd y Marchogion yn gorymdeithio ac yna’n rhoi arddangosfa 
o ymarferion cleddyfa 

Parth Allanol Gorllewinol 

10:30 Arddangosfeydd ymladd â chleddyf, bwyell a gwaywffon. Parth Allanol Gorllewinol
11:00 Y Seremoni Urddo Marchog – pan fydd sgweier yn dod yn 

Farchog y Deyrnas ac yn taeru i gynnal y cod ymarfer
Parth Mewnol

11:00 Arddangosfeydd saethyddiaeth a sgwrs am y mathau gwahanol 
o fwa a saeth a ddefnyddiwyd. 

Parth Allanol Gorllewinol

10:30 – 17:00 Cerddoriaeth a chân – Deuair a The Crafty Beggars; 10:30 – 
11:15, (11:30 – 12:00), 12:30 – 13:15, 14:30 – 15:15, (15:30 – 
16:00) 16:15 – 17:00.

Capel

11:00 Sioe Croesan – bydd Iago’r Croesan yn eich diddanu â’i driciau 
trawiadol a’i styntiau peryglus. 

Arena 2, Parth Allanol Porth 
y Gogledd. 

11:30 Y Bobl Bluog – Sgwrs am Adar Cynhenid – Dewch i gwrdd â’r 
adar a darganfod ffeithiau diddorol a gweithgareddau eraill. 

Parth Allanol, Porth y De.

11.30 Y marchogion yn dathlu croesawu’r Marchog newydd gyda 
thwrnamaint saethyddiaeth.  

Parth Mewnol

11.30 Golwg ar drosedd a chosb – yn y dull canoloesol. Parth Allanol Gorllewinol
12:00 Eisiau seibiant? Ymunwch â cheidwaid y Ddraig am chwedlau 

dreigiog. 
Capel

12.00 Ymarferion gwaywffon i bob oedran. Cymerwch ran. Parth Allanol Gorllewinol
12.30 Arddangosfeydd ymladd â chleddyf, bwyell a gwaywffon. Trawi-

adol ond marwol.
Parth Allanol Gorllewinol

13:00 Sioe Croesan – Comedi! Perygl! Tân! Sgiliau brawychus a berf-
formir â gwên.

Arena 1, Parth Mewnol.

13.30 Gorymdaith y Dreigiau – dewch ar antur gyda gorymdaith 
y dreigiau, yng nghwmni Bonesig y Dreigiau, baneri’r ddraig, 
drwm a chlychau. Bydd ein draig goch ac aur ysblennydd yn 
dod â digonedd o ddrygioni, sbri a chyffro anhygoel Record 
Cyflymder Draig ar Dir  yn ei sgil! 

Parthau Mewnol ac Allanol. 
Os bydd y tywydd yn wael, 
bydd mwy o Adrodd Strae-

on yn y Capel 

14:00 Y Bobl Bluog – Sgwrs am Adar Cynhenid – Dewch i gwrdd â’r 
adar a darganfod ffeithiau diddorol a gweithgareddau eraill.

Parth Allanol – Porth De-
heuol

14.00 Hyfforddiant sgweiar ac arfau – dewch i weld y sgweiriaid yn 
hyfforddi i ddefnyddio arfau marwol. 

Parth Mewnol

14.00 Arddangosfeydd saethyddiaeth a sgwrs am y mathau amrywiol 
o fwa a saeth a ddefnyddid gan ddynion a merched y llys. 

Parth Allanol Gorllewinol

14:30 Sioe Croesan – Bydd Iago’r Croesan yn eich diddanu â’i driciau 
trawiadol. 

Arena 2, Parth Allanol – 
Porth Gogleddol. 

15:00 Gwisgo Marchog. Edrychwch beth oedd marchog yn ei wisgo o 
dan ei arfwisg! Rhowch gynnig ar ei wisgo drosoch eich hin, a 
gweld sut deimlad oedd cael eich amgylchynu gan ddur a lledr. 

Parth Mewnol
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15:00 Ymarferion gwaywffon i bob oedran. Cymerwch ran. Parth Allanol Gorllewinol
15:30 Arddangosfeydd ymladd â chleddyf, bwyell a gwaywffon. Trawi-

adol ond marwol. 
Parth Allanol Gorllewinol

15:45 Sioe Croesan – Comedi! Perygl! Tân! Sgiliau brawychus a berf-
formir â gwên.

Arena 1, Parth Mewnol. 

16:15 Twrnamaint y Marchogion. Ymunwch â’r dathlu gyda thwrna-
maint cyffrous rhwng yr holl farchogion. 

Parth Mewnol

16.45 Brwydr y plant – heriwch farchogion y twrnamaint. Parth Mewnol

DRWY’R 
DYDD

Dewch i ymweld â’r pentref a’r gwersyll canoloesol i weld ein 
crefftwyr yn gweithio drwy’r dydd, a chofiwch gadw llygad am 
ddienyddiwr y castell (Dreigiau Carnifal 14:45)

Parth Mewnol ac Allanol 

DRWY’R 
DYDD

Ysgol y Marchogion – cymerwch ran a mwynhewch lawer o 
sbri i bob oedran. 

Parth Allanol Gogleddol

DRWY’R 
DYDD

Y Bobl Bluog – Gweithgareddau crefft, lliwio a thaflenni cwis 
rhad ac am ddim. 

Parth Allanol Deheuol


