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Datganiad Cenhadaeth 
 Gwneud celfyddyd dawns yn hygyrch i gymunedau 

Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.  Defnyddio dawns 
fel offeryn ar gyfer addysg, integreidddio, cydweithio a 
chymunedau a newid cymdeithasol sy’n arwain at 
ddatblygiad personol, grwp a chymunedol. 



Gweledigaeth 
 Cynnig cyfle i bobl archwilio, profi a chreu drwy gyfrwng 

dawns.  Drwy adeiladu ar ein henw da lleol, cenedlaethol 
a rhyngwladol, byddwn yn datblygu personol a 
chymunedol drwy gelfyddyd a hamdden sy’n llawn ac yn 
hygyrch. 



Ynglyn a TAN 
 Cymni yw Dawns TAN a gyfyngir gan warant gyda statws elusennol.  Un o rwydwaith o sefydliadau dawns 

cymunedol sy'n gweithredu ledled Cymru.  Ariennir TAN drwy refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru, 
Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. 

  
 Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, mae TAN (Prosiect Dawns Cymunedol Gorllewin Morgannwg gynt) wedi 

gweithredu yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe yn bennaf, er bod ein prosiectau llwyddiannus 
wedi arwain at wahoddiadau i fynd â'n gwaith lleol i ardaloedd ehangach. 
 

 Mae TAN yn gweithio ar draws cymunedau'r ddwy sir gyda phob lefel gallu, o blant cyn oed ysgol i'r 
henoed.  Blaenoriaethir grwpiau diamddiffyn, y rhai sydd wedi'u hymleiddio ac ardaloedd difreintiedig. 
 

 Rydym yn cynnal rhaglen ieuenctid yn ddwy sir.  Rydym yn adnabyddus am ein gwaith arloesol ym myd 
dawnsio bechgyn. 
 

 Mae'r rhaglenni gwaith yn cael eu teilwra i ddwallu anghenion grwpiau cleient a chymunedau mewn 
mannau gwledig, trefol ac yn y cymoedd – nifer ohonynt â statws Cymunedau'n Gyntaf – ac maent yn 
amrywio o weithdai i brosiectau 3 blynedd.  Mae'r rhaglenni'n rhad iawn, ac am ddim fel arfer, yn y lle 
cyntaf. 
 

 Rydym yn hwyluswyr i bobl greu gwaith celf, lleisio barn a chyflwyno cynyrchiadau cymunedol yn holl 
theatrau'r ardal, o neuaddau eglwysi ac ysgolion i Theatr y Grand, Abertawe, sy'n cynnwys 1,000 o seddi. 

 

 
 



“Life isn’t about 
waiting for the storm 
to pass, it’s about 
learning to dance in 
the rain”. 
Vivian Greene 



Adroddiad y Cadeirydd 
Dyma fy adroddiad cyntaf (a mwy na thebyg fy unig adroddiad) fel cadeirydd gweithredol Dawns TAN. Wrth 
baratoi'r adroddiad, gofynnwyd i mi amlygu heriau rheoli sefydliad yn y trydydd sector yn yr hinsawdd 
economaidd sydd ohoni. Cyn gwneud hyn, credaf y dylwn dalu teyrnged i bawb sy'n rhan o TAN, o safbwynt 
artistig a gweinyddol. Gwaith y bobl hynny o fewn TAN, sydd yn aml yn anweledig neu heb gael ei gydnabod, 
sy'n cadw'r sefydliad yn symud ymlaen ac yn fywiog. 
  
Heb yr angerdd a'r brwdfrydedd sy'n ganolog i'r sefydliad, ni fyddai, yn fy marn i, yn gynaliadwy. 
  
Beth yw'r heriau sy'n wynebu sefydliad trydydd sector fel TAN?  
  
Y brif her, wrth gwrs, yw cyllid. Nid yw hyn yn broblem i TAN yn unig, ond i bob sefydliad trydydd sector. 
Roedd y sefyllfa gyllidol yn heriol cyn y dirwasgiad; mae hyd yn oed wedi bod yn anoddach yn ystod y 
dirwasgiad ac rwy'n amau, hyd yn oed gydag adfer economaidd ar y gorwel, bydd yn parhau i fod yn anodd yn 
y dyfodol.  
  



Mae'n rhaid i TAN neilltuo adnoddau sylweddol i geisiadau grant, a dim ond cyfran fach o'r rhain sy'n 
llwyddiannus yn y pen draw. Mae hyn yn cyfyngu'r adnoddau sydd gan y sefydliad ac mae'n cyflwyno her 
cymhelliant sylweddol i'r bobl hynny sy'n wynebu ceisiadau aflwyddiannus dro ar ôl tro. Fodd bynnag, mae 
ymrwymiad TAN i ansawdd a'i frwdfrydedd yn golygu ei fod wedi gallu parhau'n gyson yn wyneb ansicrwydd.  
  
Mae TAN yn cynnal safonau uchel i bawb sy'n cymryd rhan yn nigwyddiadau TAN. Nod TAN, lle bynnag y bo 
modd, yw cyflwyno coreograffwyr gwadd sy'n enwog yn rhyngwladol, er mwyn iddo allu cyflwyno rhaglenni 
gyda chyfranogiad uchel yn ogystal ag ansawdd artistig gwych. Mae TAN yn gweithio gyda sefydliadau addysg 
uwch a chwmnïau cenedlaethol megis Opera Cenedlaethol Cymru. 
  
Mae'n rhaid diolch a rhoi cydnabyddiaeth benodol i Ddinas a Sir Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot 
am eu cefnogaeth. Mae'r gefnogaeth honno, sydd yn aml dan bwysau pan fydd cyllidebau dan bwysau, yn 
asgwrn cefn i TAN ac yn hanfodol ar gyfer ei lwyddiant a'i gynaladwyedd parhaol. Yn olaf, dylid diolch i Aelodau'r 
Bwrdd a'u cydnabod am eu gwaith caled a'u hymroddiad i achos TAN. Mae eu cyngor, eu cefnogaeth a'u 
cymorth yn amhrisiadwy. 
 
Rory Hutchings – Cadeirydd dros dro/is – gadeirydd Dawns TAN 



Adroddiad y Cyfarwyddwr Artistig 
Er gwaethaf heriau'r dirwasgiad byd-eang, mae TAN wedi cynnal ei raglen o ddawns o safon uchel ar draws cymunedau Bae 

Abertawe.  Roedd ceisiadau llwyddiannus yn brin iawn ond mae partneriaethau newydd wedi ein galluogi i barhau i ddod â 

dawns i bobl o bob oedran a  gallu.  Hefyd gwnaethom estyn ein gorwelion i'r byd corfforaethol gyda Dynion yn perfformio 

mewn 3 digwyddiad a chriw dawns o'n tiwtoriaid yn cyflwyno cabaret ym Mhartïon Nadolig Stadiwm Liberty. 

  

Ariannwyd cwmni o Lysgenhadon Dawns TAN o'n gwahanol ddosbarthiadau a chwmnïau perfformio (TANAM8) trwy wobr 

Celfyddydau Perfformio gan y  BBC a chyllid gan Sefydliad Gordon Cook, gan alluogi i'n gwaith addysg pwysig mawr ei 

werthfawrogi gyda disgyblion y Grŵp Meithrin a'u teuluoedd barhau. 

  

Fe wnaethom gyflwyno tair rhaglen fel rhan o Brosiect Cyrraedd y Nod Olion ar gyfer Prifysgol Fetropolitan Abertawe.  Bu 

"Discovery" gyda Gofalwyr Ifanc yn archwilio dawns, cerddoriaeth a ffotograffiaeth a gwnaeth "Love Songs" alluogi 50 o bobl 

sydd ag anableddau dysgu i ddawnsio i opera byw yng Nghanolfan y Mileniwm gyda MAX Opera Cenedlaethol Cymru.  Mae 

cwmni newydd, Troy Boyz, wedi datblygu o drydydd prosiect Olion, fersiwn dawns stryd o Iliad Homer ar gyfer 40 o bobl ifanc 

NEET wedi'i pherfformio yn Theatr y Grand Abertawe. 

  

Gweithiwyd gyda phobl ifanc mewn 86 o ddosbarthiadau wythnosol a gwaith mewn 47 o ysgolion.  Mae ein Taith Dawns mewn 

Addysg – Un Dau Dawns - i ysgolion cynradd bellach mewn partneriaeth â Choleg Castell Nedd.  Cafodd ein cyflwyniad o'r 

prosiect perfformio gyda Menter y Cymoedd ei ganmol ac rydym hefyd wedi dechrau gweithio yn Uned Ddiogel Hillside ar gyfer 

troseddwyr ifanc.  

  

  

  

 

 

  



Roedd 18 dosbarth i oedolion a phobl hŷn ar draws y ddwy sir, ac arweiniwyd prosiect perfformiad rhyng-genedlaethol 
llwyddiannus arall 
gan ein coreograffydd gwadd, Cecilia McFarlane. 
  
Cefais y cyfle i fod yn ymarferydd eto drwy gyfarwyddo ychydig o waith TANAM8 a Chynhyrchiad Troy Boyz a hefyd trwy 
ddysgu mewn 
cynhadledd ryngwladol yn Nafplion, Groeg, ar gyfer Prosiect Ariadne a ariennir gan yr UE. 
 
Byddwn yn parhau i wneud ein gorau glas yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni i ddod ag ychydig o'n hud nodweddiadol i 
bawb rydym yn gweithio gyda hwy. 
 
Gweithiwyd gyda phobl ifanc mewn 86 o ddosbarthiadau wythnosol a gwaith mewn 47 o ysgolion.  Mae ein Taith Dawns 
mewn Addysg - Un Dau Dawns - i ysgolion cynradd bellach mewn partneriaeth â Choleg Castell Nedd.  Cafodd ein cyflwyniad 
o'r prosiect perfformio gyda Menter y Cymoedd ei ganmol ac rydym hefyd wedi dechrau gweithio yn Uned Ddiogel Hillside ar 
gyfer troseddwyr ifanc.  
  
Roedd 18 dosbarth i oedolion a phobl hŷn ar draws y ddwy sir, ac arweiniwyd prosiect perfformiad rhyng-genedlaethol 
llwyddiannus arall gan ein coreograffydd gwadd, Cecilia McFarlane. 
  
Cefais y cyfle i fod yn ymarferydd eto drwy gyfarwyddo ychydig o waith TANAM8 a Chynhyrchiad Troy Boyz a hefyd trwy 
ddysgu mewn cynhadledd ryngwladol yn Nafplion, Groeg, ar gyfer Prosiect Ariadne a ariennir gan yr UE. 
  
Byddwn yn parhau i wneud ein gorau glas yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni i ddod ag ychydig o'n hud nodweddiadol i 
bawb rydym yn gweithio gyda hwy. 
 
Carol Brown – Cyfarwyddwr Artistig/Prif Weithredwr 



“We should 
consider every 
day lost on 
which we have 
not danced at 
least once”. 

Friedrich Nietzsche 



Uchafbwyntiau 2012/13 













Addysg 
Addysg Gwerthoedd  

 Rydym yn parhau gyda’r cyllid 3 blynedd sy’n ein galluogi i weithio gyda grwpiau 
anogaeth a’u teuluoedd mewn 3 ysgol gyfun CBS NPT a’r ysgolion cynradd clwstwr, 
gyda’r rhaglen Family Forward.  

 

Diolch i Sefydliad Gordon Cook 

 

 “We are so pleased to see the benefits of all that TAN Dance has achieved with 
projects now spreading to another nucleus of schools.  I am so impressed by your 
ability to connect with children ..absolutely inspiring!”  (Gavin Ross, Trustee, The 
Gordon Cook Foundation) 



Addysg 
 5x60 

Bu Dawns TAN yn gweithio gyda 18 ysgol uwchradd dros y ddwy sir 

 

Diolch i Gyllid 5 x 60 yn NPT a C & C Abertawe 

   

“I see huge benefits in children getting involved with TAN’s  Streetdance 

programme – it builds their confidence and encourages them to work as a team”. 

(Sarah McCoubrey, Senior Active Young People’s Sports Development Officer,  

City & County of Swansea) 

 

“The children have really enjoyed the dance with their tutor Grace and would like to 

continue”. (Sharon Walters, 5x60 Officer, Neath Port Talbot Council) 



Addysg 
 Un Dau Dawns 

 

Teithiodd “Around the World”, perfformiad a rhaglen o weithdai a grëwyd gan fyfyrwyr 
Celfyddydau Perfformio Coleg Castell-nedd  i ysgolion cynradd CBS NPT 

 

“Excellent, very well choreographed and a good opportunity for the children to 

experience different types of dance – really well planned”.   

(Mr Clifford, Headteacher Croeserw Primary School) 

“Dawns diddorol.  Hyfryd gweld ymdrech yn y Gymraeg.  Dawnswyr yn rhagorol 

gydar plant.  Plant wedi mwynhau y gweithdyyn fawr.  Gwych!”  (G Jones, Ysgol y 

Wern Primary School) 

“The workshops were awesome and the performance great!” (Luke, Yr 6, Tir Morfa 

Primary School) 

 





Plant a Phobl Ifanc 
 Cynhaliodd TAN 40-60 dosbarth wythnosol i ieuenctid a phlant yn ystod y flwyddyn  

 Ysgol Haf Ieuenctid Abertawe yng Nghanolfan Ieuenctid Townhill ac YMCA 
Abertawe 

 Diolch i Wasanaeth Ieunctid C & C Abertawe  

 Uned Ddiogel Hillside 

 Gweithdai ysgolion haf adrannau Babanod a Chynradd Ysgol Central  

 Diolch i adrannau Babanod a Chynradd Ysgol Central  

 Family Forward – “Cymuned yn Gofalu” 

 Diolch i ysgolion Uwchradd a Chynradd CNPT 

 Dyfyniad : gan Andrew Herbert, Pennaeth Ysgol Gynradd Cwmnedd  

 “...Diolch i’r tîm am eich ymdrechion gwych gyda phrosiect Dawns Tan. Unwaith eto 
cafodd y prosiect effaith arwyddocaol ar ein disgyblion ac maen nhw wedi ei 
fwynhau yn llwyr... 

 

 



Ysgolion ... 
 Bishopston Comp 

 Cwmtawe Comp 

 Cwrt Sart Comp 

 Cymmer Afan Comp 

 Daniel James Comp 

 Dwr y Felin Comp 

 Groes Primary 

 Penyrheol Primary 

 Portmead Primary 

 Cwmnedd Primary 

 Maesmorchog Primary 

 Clun Primary 

 Glyncollen Primary 

 Tonnau Primary 

 Tywyn Primary 

 Morriston Comp 

 Neath College 

 Swansea Metropolitan 

 

 Sandfields Comp 

 Traethmelyn Primary 

 Tirmorfa Primary 

 Melyn Primary 

 Ynysmaerdy Primary 

 Llansawel Primary 

 Brynhyfryd Primary 

 Llangatwg Comp 

 Blaenhonddan Primary 

 Gowerton Primary 

 Blaengwrach Primary 

 Gowerton Comp 

 Sketty Primary 

 Parklands Primary 

 Ystalyfera Comp 

 Dylan Thomas Comp 

 Gendros Primary 

 Glan  Afan Primary 

 



Ysgolion ...... 
 Glan y Mor Primary 

 Mynachlog Nedd Primary 

 Parklands Primary 

 Gors Primary 

 Croeserw Primary 

 Alltwen Primary 

 Y Wern Primary 

 Bryncoch Church in Wales Primary 

 Central Infants 

 Central Juniors 

 Cefn Hengoed Comp 

 Bishop Vaughan Comp 

 Gowerton Comp 

 Penyrheol Comp 

 Pontardulais Comp 

 Dyffryn Comp 

 Glan Afan Comp 

 Y Cymmer Afan Primary 



Oedolion a Rhwng Cenedlaethau  
 
Prosiect Rhwng Cenedlaethau 2012/13 

 ‘Time and Tide’ - gyda coreograffydd gwadd rhyngwladol, Cecilia MacFarlane 

 

Diolch: i Brifysgol Fetropolitan Abertawe, i Goleg Castell-nedd, i Barnardos a 

Reaching Wider 

Oedolion 

 Bol ddawnsio yn YMCA Abertawe a Neuadd Les Coelbren  

 Zumba yng Nghanolfan Hyfforddi Oedolion Fforest-fach, Abertawe 

 Zumba yn EYST, Abertawe 

 Fflamenco ym Mhontlliw, Abertawe 

 Dawnsio Stryd yng Nghanolfan Gymunedol Gendros,  Abertawe 

 Dawnsio Masnachol yng Nghanolfan Gelfyddydau  Pontardawe, Abertawe 

 

 

 

 



The truest expression 
of a people is in its 
dance and in its 
music.  Bodies never 
lie. 
Agnes de Mille 



Rhaglen i Ddynion 
Gwahoddwyd ein Cwmni Dynion i berfformio yng Nghinio 

Gwobrau Celfyddydau a Busnesau Cymru.  Cafodd y perfformiad 

glod uchel.  Arweiniodd y cyfle hwn i gadw proffil y cwmni at 

wahoddiadau iddynt berfformio yn Nathliad Corfforaethol Legal 

& General yng Ngerddi Sophia, Caerdydd ac yng Ngwobrau 

Swansea Life yn Neuadd Brangwyn. 

 



Integreiddio 
 Gweithiodd 50 o ddawnswyr ag anableddau dysgu a'u 

gofalwyr gyda'r dawnsiwr Wolfgange Stange, sy'n enwog yn 
rhyngwladol, a'i gynorthwyydd Lynne Humpheson ar brosiect 
gydag Opera Cenedlaethol Cymru. Perfformiwyd "Love Songs" 
yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod y Gŵyl 
Undod. 

 

 Roedd prosiectau eraill yn cynnwys gweithio gydag: 

 Uned Awtistig Maytree 

 Gwasanaeth Dydd Fforestfach 

 EYST -Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig 

 



Gwnaethom... 
 Arabaidd 

 Breakdance 

 Cheerleading 

 Coreograffi 

 Creu gwisgoedd 

 Cyfoes 

 Cynhwysiant Teuluol  

 Dawns greadigol  

 

 Dawns mewn Addysg 

 Hip Hop 

 Lockin a Poppin 

 Strfeetdance 

 Symud a Cherdd 

 Theatr Ddawns  

 Theatr Gorfforol 

 Zumba 

 



Gyda... 
 Oedolion 

 
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn  

 
 Dynion a Bechgyn  

 
 Ieuenctid  

 
 Lleiafrifoedd Ethnig 

 
 Myfyrwyr  

 
 Plant  

 
 
 

 Plant cyn-ysgol 
 

 Plant mewn Gofal 
 

 Pobl ag Anableddau corfforol 
 

 Pobl ag Anableddau Dysgu 
 

 Pobl Awtistig yn eu harddegau  
 

 Pobl Oedrannus 
 

 Troseddwyr Ifanc 
 



Gweithwyr 
 Carol Brown - Cyfarwyddwr Artistig /Prif Weithredwr 

 Pat Pecci - Rheolwr Cyffredinol a Rheolwr Prosiect  

 Kim May - Swyddog Datblygu, Tiwtor a Choreograffydd  

 Chloe Brown - Gweinyddwr 

 Jason Lane - Swyddog Cyllid  

 Lynn Hoare - Datblygu a Swyddog Marchnata 

 Douglas Comley - Cyfarwyddwr Rhaglen Dawns ddynion, 

  Tiwtor a Coreograffydd 



Dangosyddion Perfformiad 2012/13 
 Nifer y Gweithgareddau/ 

 Perfformiadau 

 

 Nifer y Bobl yn Cymryd 
Rhan 

 

 Cynulleidfa 

 1,530 

 

 

 20,112 

 

 

 14,200 



Tiwtoriaid 
 Douglas Comley 

 Kim May 

 Alison Allen 

 Kirsty Morgan 

 Lloyd Carthew 

 Cathy Coombs 

 Natalie Higgins 

 Grace Huxtable 

 Kirsty-Lee Jones 

 Rebecca Williams 

 

 

 Cecilia MacFarlane 

 Jaynaya Boyles 

 Tipyn O Bobeth Dawnswyr 

 Trystan Cook 

 Terry Gauk Roger 

 Harrison Campbell 

 Jamie Wall 

 Zoe Jarvis 

 Kennedy Harris 

 Richard Thair 



Bwrdd Rheoli 
 Clare Thomas, Cadeirydd (Rheolwr Addysg Uwch)  

 Rory Hutchings, Cadeirydd dros dro/is – gadeirydd 
(Solicitor) 

 Alex Bowen (Community Arts Organisation Director) 

 Justin Byrne (Counsellor/Disability Consultant) 

 Rhys Miles Thomas (Producer/Director/Writer/Actor) 

 Terry Gauk Roger (Ex Teacher/Project User) 

 Taha Idris (Racial Equality Organisation Director) 

 Jeremy Jones (Marketing Company Director) 

 Jen Angharad (Dance Artist & Consultant) 



Arsyllwyr / Noddwyr 
Arsyllwyr 

 Lynda Lawrence 

Neath Port Talbot County Borough Council 

 Rolande Thomas 

Arts Council of Wales 

 

Noddwyr 

• Peter Hain MP 

• Lt Col Merfyn Lloyd OBE 

• Michael Sheen OBE 

• Andrew Davies 



Partneriaid 
 Aberavon Community Centre 

 Arts and Business Cymru 

 Arts Council of Wales 

 Awel Y Mor Community Centre 

 Baglan Community Centre 

 Barnardos 

 Bridgend County Council 

 Bryn Youth centre 

 Communities First 

 Communities First Health Team 

 EYST 

 Fforestfach Adult Day Centre 

 Gary Bevan Photography 

 Gendros Community Centre 

 Glynneath Training Centre 

 Gordon Cook Foundation 

 Gorseinon Youth Centre 

 

 

 Hengurt Youth Centre 

 Hillside Secure Unit 

 Learn Thru Music 

 Liberty Stadium 

 Marigold Costumes Ltd 

 Neath College 

 Neath Port Talbot CBC 

 NPT  Community Transport 

 NPTCVS 

 Oyster Education 

 Penplas Family Centre 

 Pontardawe Arts Centre 

 Pontrhydyfen Community Centre 

 Port Tennant CC 

 Reaching the Heights 

 Richard Thair 

 Sandfields/Aberavon NSA 



 SBREC 

 SCVS 

 South Wales Police 

 SPARK Centre 

 St Theodores Church 

 Swansea City of Sanctuary 

 Swansea College 

 Swansea Grand Theatre 

 Swansea Metropolitan University 

 Swansea University 

 Taibach Community & Education 
Centre 

 Taliesin Theatre 

 Wales Millennium Centre 

 WCVS 

 YMCA Swansea 



DAWNS TAN TAN DANCE LTD 
(Private Company Limited by Guarantee without Share Capital) 

 

INCOME & EXPENDITURE 

AS AT 31 MARCH 2013 

 

 Incoming Resources 
Voluntary Income     1,370 
Charitable Activities     187,441 
Total Incoming Resources     188,811 
 
Resources Expended  
Charitable Activities     178,865 
Governance Costs     3,702 
Total Resources Expended     182,567 
 
Net Movement in Funds                        6,244 
  
Fund Balances at 1 April 2012                           6,792 
  
Fund Balances at 31 March 2013                     13,036 

 



BALANCE SHEET 

AS AT 31 MARCH 2013 
                     

Fixed Assets         

Tangible assets    1,708 

 

Current Assets 

Debtors    7,009 

Cash at Bank and in Hand    8,269 

    15,278 

 

Creditors:  amounts falling due within one year   (3,950) 

 

Net Current Assets     11,328 

 

Total Assets Less Current Liabilities   13,036 

    ====== 

Reserve Funds 

Unrestricted Funds    7,039 

Restricted Funds      5,997 

Total Funds    13,036 

    ====== 

 

 

TAN’s Unrestricted Funds have been allocated for the coming year.  It has been designated to cover the shortfall in income 

against expenditure for Year-end 31st March 2014. 



















Would like to thank their revenue funders for their valued support 
Hoffem ddiolch i’n hariannwyr refeniw an cefnogaeth werthfawr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Additional thanks to Neath Port Talbot CBC for the provision of two offices in Baglan as lower than commercial rent 
Diolchiadau ychwanegol i CBS Castell Nedd Port Talbot am ddarparu dwy Maglan am rent is na’r gost fasnachol 

 
Registered Charity No: 1063972  Company limited by guarantee registered in Wales: 3330303 

Rhif Elusen Gofrestredig: 1063972  Cwmni a gyfyngir gan warant a gofrestrir yng Nghymru:  3330303 

 



Baglan Community Centre, Hawthorne Avenue, Baglan, 
Port Talbot  SA12 8PG 

Tel:  01639 813428  FAX:  01639 823847  Email:  
info@tandance.org 

www.tandance.org  
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