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Beth sy’n gwneud Poster Da ar gyfer Ffilm?

AR GYFER Y GÊM HON BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH CHI:
• Pensel neu ben ysgrifennu
• Pensiliau neu beniau lliw a darn mawr o bapur i greu’ch poster eich hun
• Mynediad i’r we

Edrychwch ar bosteri ffilmiau The BFG (2016) a
Mandela: Long Walk to Freedom (2013).
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Ble ydych chi’n gweld posteri ffilm fel arfer?
1.
2.
3.
Hysbysebu ffilm mae dosbarthwr. ‘Entertainment One’ ydy dosbarthwr The BFG a ‘Pathe’ ydy
dosbarthwr y ffilm Mandela: Long Walk to Freedom. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr hyn
y mae dosbarthwyr yn ei wneud ar wefan Cymdeithas Ddosbarthwyr www.launchingfilms.com

Beth ydych chi’n credu mae dosbarthwr am ei gyflawni pan fydd yn penderfynu ble i roi
poster ei ffilm?

Edrychwch ar y posteri a thynnu llinellau i’r rhestr i ddadansoddi’r modd y mae’r
dosbarthwr wedi dewis hysbysebu’r ffilm.

•
•
•
•

Dyddiad yn y sinemau
Dyfyniad gan aelod o’r cyhoedd
Llun sy’n cyfleu’r stori
Grym y sêr – enwau’r prif actorion
mewn print bras

•
•
•
•

Llinell Tag
Llun sy’n cyfleu’r ‘genre’
Grym y sêr–delwedd o’r prif actorion
Dyfyniad gan feirniad ffilmiau/ papur
newydd/ cylchgrawn neu wefan

Beth ydy’r prif wahaniaethau rhwng y ddau

Beth sy’n apelio fwyaf atoch chi pan

boster? Pam ydych chi’n meddwl bod rhai

fyddwch chi’n edrych ar boster ffilm?

gwahaniaethau?
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Meddyliwch am ffilm rydych chi’n ei hoffi’n fawr neu ffilm rydych chi wedi’i gwylio’n
ddiweddar yn eich clwb ffilm, chwiliwch am y poster ar www.imdb.com
Y ffilm dw i wedi’i dewis ydy
Beth sy’n apelio fwyaf atoch chi pan fyddwch yn edrych ar boster ffilm?

•

y llinell stori

•

barn beirniaid

•

y sêr

•

barn y cyhoedd

•

genre

•

y gwobrau mae’r ffilm wedi’u hennill

•

cysylltiad â ffilmiau poblogaidd
eraill (yr un cyfarwyddwr, stiwdio,
actorion)

Nawr eich bod wedi gwylio’r ffilm, oes unrhywbeth sy’n eich synnu am y poster?

Oes gwahanol fersiynau o’r poster ar gyfer gwledydd gwahanol ar www.imdb.
com? Pam ydych chi’n meddwl y gallai poster ffilm fod yn wahanol mewn gwledydd
gwahanol?

• Ar ddarn o bapur, lluniwch boster gwahanol ar gyfer y ffilm, gan gynnwys
popeth rydych chi’n credu ydy’r pethau pwysicaf i annog pobl i’w gwylio.
• Meddyliwch am bwy fyddai’n mwynhau’r ffilm hon orau a pha rannau o’r poster
fyddai mwyaf defnyddiol iddyn nhw.
• Efallai yr hoffech ddefnyddio’r Templed Poster Fflm.
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