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Gwaith copr
galw am wirfoddolwyr
Rydym yn falch o gyhoeddi prosiect hanes ac archaeoleg cymunedol newydd
cyﬀrous yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa sy'n fyd-enwog, ac a oedd y gwaith copr mwyaf yn y byd ar un adeg.
Rydym yn chwilio am Wirfoddolwyr i fod yn rhan o'r prosiect newydd cyﬀrous
hwn. Nid oes angen unrhyw broﬁad blaenorol. Dewch draw i gael hwyl!
I gychwyn pethau byddwn yn cynnal dau Ddigwyddiad Lansio yng Nghanolfan
Gymunedol Hafod ar 18th Ionawr 2018 am 6.30pm a 25th Ionawr 2018 am 6.30pm.
Byddwn wedyn yn cynnal Gweithdai hanes ac archaeoleg drwy gydol misoedd Ionawr,
Chwefror a Mawrth ym Mhrifysgol Abertawe, Archifau Gorllewin Morgannwg,
Canolfan Gymunedol yr Hafod ac ar y saﬂe yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i h�p://hafodmorfacopperworks.com/

@copperhistories
#lovecopper

Hafod-Morfa
Copperworks

I gofrestru eich diddordeb ac i gael gwybod rhagor
cysylltwch â Richard Lewis,
info@bmarchaeology.com 07834 715033
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Gwaith copr

galw am wirfoddolwyr
Rydym yn falch o gyhoeddi prosiect hanes ac archaeoleg newydd cyﬀrous yng
Ngwaith Copr Hafod-Morfa sy'n fyd-enwog, ac a oedd y gwaith copr mwyaf yn y byd
ar un adeg. Rydym yn chwilio am Wirfoddolwyr i fod yn rhan o'r prosiect newydd
cyﬀrous hwn. Nid oes angen unrhyw broﬁad blaenorol, dewch draw i gael hwyl!
I gychwyn pethau byddwn yn cynnal dau Ddigwyddiad Lansio yng Nghanolfan
Gymunedol yr Hafod ym mis Ionawr 2018. Byddwn wedyn yn cynnal Gweithdai
hanes ac archaeoleg drwy gydol misoedd Ionawr, Chwefror a Mawrth ym Mhrifysgol
Abertawe, Archifau Gorllewin Morgannwg, Canolfan Gymunedol yr Hafod ac ar y saﬂe
yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa. Ewch i h�p://hafodmorfacopperworks.com/
i gael diweddariadau rheolaidd ar y rhaglen.
Digwyddiaudau Lansio: Canolfan Gymunedol yr Hafod
18th Lonawr 2018:, 6.30pm to 9.30pm. Prif siaradwyr:
Stephen Hughes, Ysgrifennydd y Pwyllgor Rhyngwladol dros Ddiogelu'r
Dre�adaeth Ddiwydiannol
Robert Protheroe-Jones, Prif Guradur – Diwydiant, Amgueddfa Genedlaethol
y Glannau
25th Lonawr 2018 , 6.30pm to 9.30pm. Prif siaradwyr:
Dr Chris Evans, Athro Hanes - Prifysgol De Cymru
Dr Tim Young - Geoarch ac aelod o'r Gymdeithas Metelegol Hanesyddol
Cysylltwch â ni, byddem yn falch iawn o glywed gennych!!
@copperhistories
#lovecopper
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Copperworks

I gofrestru eich diddordeb a chael gwybod rhagor
cysylltwch â Richard Lewis,
info@bmarchaeology.com 07834 715033

