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Mae Tim Baker, Cyfarwyddwr Cyswllt Clwyd Theatr Cymru, wedi llwyddo i sicrhau’r hawliau i addasu 
nofel Gill Lewis, Sky Hawk, ar gyfer y llwyfan, fel sioe gerdd i bobl ifanc.  

“Antur hynod gyffrous am fyd natur sy’n adrodd stori ddynol iawn am gyfeillgarwch, 
darganfyddiad a siwrnai gwbl anhygoel. Rydw i wedi gwirioni arni!” Kate Humble, cyflwynydd 

teledu ar y BBC a Llywydd yr RSBP 

Bydd i’w gweld yn Clwyd Theatr Cymru ar set wedi’i chreu’n arbennig, wedi’i chynllunio gan Ruth 
Hall. Mae perfformiadau ysgol ar gael rhwng 12 Mehefin a 5 Gorffennaf a pherfformiadau gyda’r nos 
ar 27 Mehefin a 4 Gorffennaf.  Bydd y prosiect hwn yn gweithio’n agos â Thîm Gweilch y Ddyfi 
Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn hefyd. 

Dywedodd Tim Baker: “Mae Sky Hawk wedi ennill llawer o wobrau eisoes ac rydw i wrth fy modd 
yn cael cyfle i ddod â’r stori i lwyfan Clwyd ac yn falch o fod yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwr 
Cerdd a’r Cyfansoddwr, Dyfan Jones, i greu addasiad cerddorol newydd o’r stori wych yma.” 

Sky Hawk yw nofel gyntaf Gill Lewis a chafodd ei chyhoeddi gan Wasg Prifysgol Rhydychen yn 2011 a 
chael croeso mawr gan y beirniaid. Mae wedi cael ei henwebu am gyfanswm o 23 o wobrau hyd yma, 
gan gynnwys Gwobr Llyfr Plant Waterstones, Gwobr Llyfr y Red House a Medal CILIP Carnegie. Mae 
Sky Hawk wedi cael ei chyhoeddi mewn 25 o ieithoedd. 

Dywedodd Gill Lewis: “Rydw i wrth fy modd bod Theatr Pobl Ifanc Clwyd Theatr Cymru yn dangos 
Sky Hawk i gynulleidfa ehangach. Mae’n teimlo’n hynod briodol wedi i ymdrechion cadwriaethol 

annog mwy o weilch i nythu yng Nghymru.” 

Mae’r stori’n canolbwyntio ar ddau gymeriad, Callum a Iona, sy’n darganfod bod aderyn prin, sef 
gwalch y pysgod, yn nythu ar dir eu fferm. Maent yn ceisio ei warchod, ond mae’r aderyn yn cael 
anaf yn fuan cyn ei gyfnod allfudo blynyddol i Gambia. Er hynny, maent yn llwyddo i osod dyfais 
tracio ar yr aderyn, a dyma ddechrau ar antur naturiol ac electronig wrth iddynt ddilyn yr aderyn ar 
ei daith. Pan mae signal yr aderyn yn diflannu yn Gambia, mae chwilio gwyllt ar y rhyngrwyd yn 
datgelu cyfaill iddynt yng nghymeriad Jeneba, merch o Gambia. Mewn stori gyfochrog hyfryd, mae’r 
aderyn yn cael ei ddarganfod a’i adfywio ac mae’n hedfan yn ôl i Brydain fel mae Callum yn llwyddo 
i gasglu digon o arian i gludo Jeneba i Brydain ar gyfer llawdriniaeth i achub ei choesau, wedi iddi eu 
hanafu mewn damwain car.  

“Stori sy’n agor eich llygaid ac yn cyffwrdd â’ch calon; mae mor hudolus mae’n troi’r dudalen i chi 
bron”  Michael Morpurgo 
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Tim Baker yn dathlu sicrhau’r hawliau i addasu “SKY HAWK”, nofel 
lwyddiannus Gill Lewis.  
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