
Croeso’r
Rheolwr

Pa hwyl, a chroeso
cynnes i lyfryn
Ebrill/Mai. Bwriwch
olwg arno a dewis o
blith rhaglen lawn

hyd y fyl o ddigwyddiadau, yn bopeth o
roc a pop i barodi digon i ddychryn y
saint, o ddawns i gomedi, o
gyngherddau cerddorfaol eithriadol i
berfformiadau gwerin llawn mynd gan y
Young’uns, Martin ac Eliza Carthy a’r
sleifar Bellowhead.

Ymhlith yr uchelfannau mae dawns
Wyddelig anhygoel yng nghwmni
Riverdance, perfformiadau ar wahân
gan yr eiconau pop Rick Astley a Jason
Donovan, roc ffantastig gan Michael
Bolton, jazz a chanu’r enaid syfrdanol
gan Gregory Porter, TRI – cyngerdd
carreg filltir o waith newydd a
gomisiynwyd gan Neuadd Dewi Sant,
Gw^ yl Grafenegg, Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin a Cherddorfa
Concertgebouw Frenhinol Amsterdam,
ymweliad gan yr ensemble chwedlonol
Cerddorfa Wladol Moscow a pharodi
aruthrol y gyfres boblogaidd Game of
Thrones yn Graeme of Thrones.

Roger Hopwood, Rheolwr

07-27
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Ebrilll a Mai 2016 
a Maes o Law.

28-30
Gwybodaeth am
Godi Tocynnau
Sut i godi’ch tocynnau a
manylion ein disgowntiau.
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Cynnwys
Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: Graeme of Thones, Julian Clary, Michael Bolton, Jason Donovan 
a Riverdance

02-03
Dan sylw
Awgrymiadau
digwyddiadau Actifyddion
Artistig a bwyd blasus at
eich ymweliad.

04-06
Proffil
Parodïo Meistrolgar gan
Graeme of Thrones.

Dathlu Marchogion a
Bonesigau Cerddoriaeth.

Rhif Hud yw TRI.
Cydweithrediad cerddorol
newydd cyffrous.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

Rydym ni ar Facebook:
www.facebook.com/NeuaddDewiSant



Dan sylw
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CHWE GWLAD 2016

CHWE GWLAD 
2016
Dewch aton ni i gemau cartref Cymru ym
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad RBS ym
misoedd Chwefror a Mawrth. Moriwch yn
yr awyrgylch gwych yng nghysur ein bar
Lolfa L3 helaeth a chollwch chi’r un
mymryn o’r digwydd ar ein sgrîn fawr.

Mae mynediad am ddim a byddwn yn
agor y bar deirawr cyn y gic gyntaf;
byddwn yn cynnig bwyd poeth drwy gydol
y gêm ac rydym wrth ein boddau o
groesawu teuluoedd, grwpiau ac unigolion
i helpu i roi hwb i’r hogiau..

C’MON CYMRU!

Sadwrn 13 Chwefror
Ffrainc yn erbyn Iwerddon yn cychwyn
2.25pm
Cymru yn erbyn yr Alban yn cychwyn
4.50 pm

Gwener 26 Chwefror
Cymru yn erbyn Ffrainc yn cychwyn 
8.05pm

Sadwrn 19 Mawrth
Cymru yn erbyn yr Eidal yn cychwyn
2.30pm
Iwerddon yn erbyn yr Alban yn cychwyn
5.00pm
Ffrainc yn erbyn Lloegr yn cychwyn 
8.00pm

Noson i’r Brenin Amdani!LLEFYDD I FWYTA
Ciniawa

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

Tapas yn Lolfa L3
Pob platiad £2.50

Cw^n Poeth yn Lolfa L3

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

Mae dewis blasus o Tapas
ar gael yn aml yn Lolfa
Lefel 3. 

I weld pryd mae Tapas ar
gael bwriwch olwg ar y prif
gofnodion yn y llyfryn neu’r
wefan a chwilio am y
symbol glas.

Mae Bwyty’r Sêr ar gael i’w hurio’n
breifat. Am wybodaeth, cysylltwch 
â 02920 878463
st.davidshallcatering@cardiff.gov.uk 

Mae tameidiau i aros pryd a
diodydd poeth ar gael yn Art Cafe
Celf ar lefel 4 ar gyfer y rhan fwyaf
o berfformiadau gyda’r hwyr a
chanol dydd. 
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2016

Act i fyddion Ar t ist ig

GAMELAN CAERDYDD
dyddiau Mawrth, 
6:00pm – 8:00pm
Ensemble gamelan
cymuned oedolion
Neuadd Dewi Sant. 
Mae repertoire Gamelan
Caerdydd yn cynnwys
cyfansoddiadau gamelan
traddodiadol Java a’r
gorllewin ill dau. Mae
croeso i aelodau newydd
ymuno â’r grw^p galluoedd
cymysg yma, waeth beth
fo eu profiad blaenorol.

SESIYNAU BLASU’R
GAMELAN I YSGOLION
Fel arfer mae’r sesiynau
yma’n para dwyawr ac
maen nhw ar gael drwy
gydol y tymor, i’r dim i
gyfnod allweddol 2 ac yn
uwch.

CYNLLUN CYFANSODDWYR
IFAINC – LEFEL 1
Ydych chi rhwng pymtheg 
a deunaw oed? Ymunwch 
â’n Cynllun Cyfansoddwyr
Ifainc i ddatblygu eich
sgiliau cyfansoddi, lle
byddwch chi’n gweithio
gyda chyfansoddwyr ac
offerynwyr proffesiynol.

   Awydd Tamaid i Aros Pryd?
Newydd
Ar gael o fis Medi 2013 allan ym mhob perfformiad,
rhowch gynnig ar ein Bwrdd Cawsiau Cymreig Arbennig 
lleol, newydd neu ein Platiad Antipasti am ddim ond 
£5.95 yr un.
Archebwch o leiaf bedair awr ar hugain ymlaen llaw 
yn y Swyddfa Docynnau neu ar lein, wedyn eu codi o
Lolfa L3 ar y noson! Dim strach yn y byd! Fe dynnant
ddw^ r o’ch dannedd.
Gewch chi archebu yn y Swyddfa Docynnau neu ar
lein yn www.stdavidshallcardiff.co.uk

Am ragor o wybodaeth rhowch
ganiad i 029 2087 neu 8572
neu e-bostio
artsactive@cardifff.gov.uk



Proffil
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Ar y daith theatraidd yma drwy’r Saith
Deyrnas, yn syth o sioeau dan eu sang yn
West End Llundain lle’r oedd yn fawr ei
chlod gan y beirniaid, yr unig beth sy’n
mynd â bryd Graeme, y selogyn ‘Thrones’
brwd, ydi ail-greu ei hoff saga ffantasi ar
lwyfan – gyda chymorth parod ei ffrind
pennaf Paul a’r ferch roedd yn ei ffansïo
yn yr ysgol – Bryony.

Meddai’r awdur a’r enillydd BAFTA Jon
Brittain: “Graeme of Thrones is a
parody/farce/show-within-a-show/loving-
homage. It’s nice to be in a room where
being an anally retentive fanboy is actually
a good thing! The team are having a lovely
time geeking out and discussing how
ridiculous Ser Jorah and Littlefinger’s

voices are, how Daenerys really should
have double checked there was a no-
nudity clause in her contract, and how
Jon Snow really is incredibly boring (but
so pretty!).”

Tîm o rai o bennaf sgrifennwyr comedi
gwledydd Prydain a greodd Graeme of
Thrones sy’n barodi drygionus a lloerig 
o’r strôc ryngwladol Game Of Thrones.

“A must for any Game Of Thrones fan”
Time Out

Dewch i’w weld (cyn yr achos cyfraith
anochel) nos Sul 8 Mai, 7.30pm. Mae’r
tocynnau’n £18.50 (a Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £2.95 y pryniant).
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THE
KNIGHTS
OF MUSIC

Proffil

Dyma ddathlu Marchogion a
Boneddigesau chwedlonol byd cerdd, a
weddnewidiodd wyneb cerddoriaeth, ffilm
a theatr – Syr Elton John, yr Arglwydd
Andrew Lloyd-Webber, Syr Tom Jones, 
Syr Cliff Richard, y Fonesig Shirley
Bassey, Syr Paul McCartney a’r Beatles,
Syr Cameron Macintosh, Syr Tim Rice, 
Syr Mick Jagger, Syr Bob Geldof, Bono a
llawer mwy…

Cyflwynir The Knights of Music gan 
Phillip Schofield, mewn angerdd y mae’i
wreiddiau ac mae’n dathlu gwaith ein
trysorau o Farchogion mewn sioe sy’n
amrywiol ac yn ein huno ar yr pryd. O
Lloyd-Webber i McCartney, Bassey i
Jagger ac yn dod i ben mewn tro am
noson yn y Proms.

Llu o gantorion a cherddorion y West End
sy’n dod â’r gerddoriaeth yma atoch chi, 
a band byw syfrdanol mewn sioe fydd yn
cynnwys y caneuon I’m Still Standing
(Elton John), It’s Not Unusual (Tom
Jones), I Dreamed a Dream (Les
Misérables), Close Every Door (Joseph),
Satisfaction (Bob Geldof) a llawer mwy.

‘Overall, this show is a must see. Classy,
Vibrant, stunning and visually impressive:
A Knight to remember.’
(Theatre Review)

Dewch aton ni i stondin ddisglair 
The Knights of Music nos Iau 21 Ebrill.
Mae’r tocynnau’n £25.00 (a Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y
pryniant).



Mae TRI yn dod â chyfansoddiadau
newydd sbon danlli grai i lwyfan y byd –
darnau fydd yn glasuron modern ddydd 
a ddaw, a phob un wedi’i ysbrydoli gan
wahanol gelfyddyd.

Pair egnïol ydi The Overture, sy’n distyllu
darn newydd o gyweithiau celf gyda
phlant ysgolion lleol 11-18 oed. Wedi’u
hysbrydoli gan y darlun Mametz Wood
gan Christopher Williams am Frwydr y
Somme, creodd tri grw^p y melodi a
datblygu’r themâu cerddorol a saernïodd 
y cyfansoddwr adnabyddus o Gymru
Gareth Glyn yn ffurf orffenedig. 

Pwyll ap Siôn ydi cyfansoddwr yr ail
ddarn, Chaotic Angels. Fe’i sgrifennwyd i’r
soprano Céline Forrest – a gynrychiolodd
Gymru yn BBC Canwr y Byd Caerdydd
2015 – ac mae’n tynnu ar ganu’r bardd
cyntaf i ddal y teitl Bardd Cenedlaethol
Cymru, Gwyneth Lewis.

Y cyfansoddwr mawr ei glod drwy’r
gwledydd, Jörg Widmann, greodd y darn
olaf, Babylon Suite; mae’r cyfansoddiad
syfrdanol yma dan ddylanwad ei waith

opera cynt, ac iddo holl nodau amgen
darn angerddol ac arwrol sydd, serch
hynny, yn hyddeall ac arno flas mawredd
sinematig. Dyma première ym Mhrydain 
y gwaith hynod hwn.

Yn aml cysylltwyd y rhif tri â chyneddfau
cyfriniol; mae ffynhonnell rhifoleg yn ei
gysylltu â hyder, llawenydd a chreadigedd.
Yn yr ysbryd yma, da o beth mai TRI 
ydi enw’r cydweithredu creadigol rhwng
Neuadd Dewi Sant, Cerddorfa Opera
Cenedlaethol Cymru, Gw^ yl Grafenegg,
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
a Royal Cherddorfa Concertgebouw
Frenhinol Amsterdam, tîm Actifyddion
Artistig a thair o ysgolion uwchradd
Caerdydd gyda chefnogaeth Cyngor
Celfyddydau Cymru.

Gobeithio y gallwch ddod aton ni i beth
sy’n addo’n deg bod yn ddigwyddiad
carreg filltir, ddydd Sul 1 Mai 3.00pm.
Mae tocynnau’n £7.50 – £39.50 a Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant
a thâl o 95p yn ôl eich dewis am bostio’r
tocynnau.
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Proffil

Céline Forrest



GWENER 1  8.00pm  |  SADWRN 2  2.30pm & 8.00pm 
SUL 3  2.30pm
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2016Ebrill

RIVERDANCE
Yng Nghystadleuaeth Ganu Eurovision yn Nulyn ym 1994 yr hyrddiodd y sioe gyntaf 
i galon y cyhoedd a bellach mae’n mynd â hi drwy’r gwledydd ers dau ddegawd
rhyfeddol. Dyma gyfle rhy dda i’w golli i gynulleidfaoedd gwledydd Prydain weld
drachefn yr hyn a alwodd THE IRISH TIMES yn haeddiannol ‘the original... the best’.

‘Riverdance is as much a phenomenon as a show’ 
New York Post

‘its continued popularity proves that it was, and remains, a phenomenon of 
historic proportions!’
The Washington Post

‘As for the flaws? Well, there simply aren’t any. Here’s to another 20 years!’
Edinburgh Evening News

‘Dance does not often get so good’
The Guardian

Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.
Perfformiadau 8.00pm: £34.50 | £40.000 | £44.00
Matinée dydd Sadwrn: £32.50 | £37.00 | £40.00
Matinée dydd Sul: £30.50 | £35.00 | £38.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 28). Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau am y pris isaf sydd ar gael ym mhob perfformiad.
Ar Werth Yn Awr
Ychydig Sydd Ar Gael 

Tudalen 30



Owen Money’s
Juke Box Heroes
Mae’r sioe ffantastig yma’n
cynnwys y caneuon a
chwaraeir yn rheolaidd ar
foreau Sadwrn ar Radio Wales.

Mae pedwar canwr yn amlwg
eu lle, i gyd yn eiconau
aruthrol yn y 1960au – Dean
Jones fel y chwedl Tom Jones,
Sammi Broad fel Dusty
Springfield, Kenny Morris yn
perfformio yn null digamsyniol
Matt Monroe a’r gantores
wych Mandy Starr ydi Mama
Cass, a cherddoriaeth fyw gan
fand Owen The Travelling
Wrinklies.

Bydd Owen yn canu ac yn
adrodd straeon digri bob cam
o’r ffordd mewn sioe i’r teulu
y caiff pawb flas arni.
£18.50 
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn
£2.00 yn rhatach (gweler tudalen
28). Grwpiau o 10 neu fwy: pob
tocyn £2.00 yn rhatach. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd
GWENER 8  7.30pm SADWRN 9  7.30pm
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SOUL LEGENDS
Pawb i’w le ar drên canu’r enaid i gael dos fwya’r
flwyddyn o eli i’r galon, yn ei chychwyn hi o
wreiddiau penfeddwol canu’r enaid yn y Chwe
Degau… yn sgrialu mynd yn syth drwodd hyd
heddiw… drwy hoff glasuron dawnsio pawb yn y
Saith a’r Wyth Degau gan gynnwys Gwen Dickey -
llais chwedlonol Rose Royce – yn perfformio’r hits
Rhif Un  Wishing on a Star, Love Don’t Live Here
Anymore a Car Wash.

Gewch chi ddisgwyl hits gan Earth Wind & Fire,
Aretha Franklin, Michael Jackson, Tina Turner,
Lionel Richie, James Brown, Barry White, Wilson
Pickett, George Benson, Sam & Dave, Eddie Floyd,
The Emotions, Kool & the Gang, Chaka Khan, 
Edwin Starr a llawer mwy!
£25.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 28). Grwpiau: 1 ym mhob 10 tocyn am ddim. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 30

Tudalen 30



MAWRTH 12  1.00pm MERCHER 13  
Y drysau am 7.00pm

Rick Astley 
A Gwesteion Arbennig
Cyhoeddodd Rick Astley, 
yr Eicon Pop a’r artist
werthodd luosfiliynau,
Daith lawn yng ngwledydd
Prydain ym misoedd
Mawrth ac Ebrill 2016 i
gyd-fynd â rhyddhau ei
albwm newydd sbon danlli
sydd yn yr arfaeth yn
ddiweddarach yn 2016.

Cyrhaeddodd ei sengl
début Never Gonna Give
You Up Rif Un mewn un ar
bymtheg o wledydd eraill
gan gynnwys y rhan fwyaf
o Ewrop, Japan, yr Unol
Daleithiau ac Awstralia ac
roedd y sengl werthodd
fwyaf ym Mhrydain ym
1987.

Rhaid i blant dan 14 oed
fod yng nghwmni oedolyn.
£19.50 | £29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2016Ebrill

MAWRTH 12  8.00pm

Richard Herring
Happy Now?
Ar ôl blynyddoedd o fynd
gyda’r llif yn ddiamcan ac
ar ei ben ei hun, mae
Richard Herring bellach
wedi mynd i’r bywyd da
gyda gwraig a babi bychan
bach. Ydi’n hapus nawr o’r
diwedd? Neu ynteu ydi bod
yn gyfrifol am fywydau
pobol eraill yn dod â’i
ofnau’i hun i’w ganlyn? 
Yn ei ddeuddegfed sioe
stand-up solo mae Richard
yn holi a allwn fyth obeithio
bod – neu a ddylem fod –
yn wirioneddol fodlon neu
a ddylem blygu i’r drefn a
derbyn mai dyffryn Baca
ydi bywyd ac mai ein hunig
ddewis ydi chwerthin yn ei
wyneb?
£15.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Joseph Tong – Piano
Mae’r pianydd Joseph Tong
bellach yn fawr ei glod
drwy’r gwledydd. Yn
Wigmore Hall yn enillydd
Gwobr Artist Ifanc Maisie
Lewis y gwnaeth ei début
ac ymhlith uchelfannau ei
berfformiadau diweddar bu
datganiadau yn St John’s
Smith Square, St George’s
Bryste a thaith yn y Ffindir.
Daeth clod y beirniaid i ran
ei CD Sibelius i Quartz.
Mae’r rhaglen heddiw’n
cynnwys gweithiau gan
Debussy, Sibelius a
Schubert.
£5.75 ymlaen llaw
£6.75 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28).
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 30

Tudalen 30 Tudalen 30
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MICHAEL BOLTON
A’r Gwestai Arbennig Iawn – Gabrielle
Yn dilyn taith y llynedd pan werthwyd pob tocyn, daw’r
enillydd Gwobr Grammy, Michael Bolton, yn ei ôl i’r
Neuadd i berfformio’i hits mwyaf ac am y tro cyntaf
erioed detholiad o ganeuon o’i albwm newydd sy’n dathlu
cerddoriaeth o’r pictiwrs gan gynnwys The Bodyguard,
Casablanca, Stand By Me, The Wizard of Oz a rhagor.

Gwerthodd albwm diweddar Michael, The Soul of It All:
My Music My Life, 60 miliwn o recordiau ac mae’n docyn
i fynd y tu ôl i’r llwyfan ar daith oes gyfareddol o fod yn
anhysbys i yrfa gerdd fyd-enwog. Ato daw un o hoff
gantorion-gyfansoddwyr gwledydd Prydain, Gabrielle.
£25.00 | £39.50 | £59.00 
Tocynnau VIP: £99.00
Tocynnau VVIP: £250.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£25.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
Ychydig sydd ar Gael

Ar Fynd
IAU 14  7.30pm GWENER 15  7.30pm

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Rhapsody in Blue
Eric Stern Arweinydd
William Wolfram Piano
Chloë Hanslip Ffidil

Gershwin Rhapsody in Blue
(trefn. cerdd. Grofé)
John Adams The Dharma at
Big Sur
Roy Harris Symffoni Rhif 3
Bernstein Dawnsiau
Symffonig o ‘West Side
Story’

Dewch i forio yng
ngherddoriaeth yr Unol
Daleithiau, yn egni eiconig
a cherddoriaeth y ddinas,
yn drwm dan jazz, gan
Gershwin a Bernstein.
£15.00-£35.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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SADWRN 16  1.00pm –
5.00pm

SADWRN 16  8.00pm
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Neuadd Dewi Sant
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Gw^ yl Iwcalili
Caerdydd 
Gwêl eleni drydedd W

^
yl

Iwcalili Caerdydd. Mae’n
agored i’r cyhoedd a bydd
dewis mawr o ganeuon
poblogaidd o’r can mlynedd
a aeth heibio y caiff pawb
ymuno ynddyn nhw, hyd 
yn oed o ddim ond morio
canu! Byddwn hefyd yn rhoi
llwyfan i amrywiaeth eang o
ddawn iwcalili o bob rhan o
wledydd Prydain mewn
dewis o berfformiadau
llwyfan gan fandiau ac
unawdwyr iwcalili. 

Fe fydd yna hefyd
stondinau yn gwerthu
iwcalilis a chasgliad i gorff
elusen. Mae Nosweithiau
Iwcalili Caerdydd yn cynnal
sesiwn iwcalili neu jamio
bob nos Lun mewn tafarnau
yng Nghaerdydd a’r
cyffiniau. I gael rhagor o
wybodaeth am Nosweithiau
Iwcalili ewch i:

http://www.ukenights.co.uk 
Mynediad Am Ddim

Julian Clary
The Joy of Mincing
Mae Julian Clary, un o dlysau ein gwledydd, yr awdur 
a’r seren radio a theledu, yn dod i’ch cyffiniau chi...

Yn The Joy of Mincing mae Julian Clary yn morio mewn
deng mlynedd ar hugain o fod yn ddigrifwr cadi. Mae yna
gymaint i’w ddweud wrthoch: troeon ei fywyd carwriaethol
pyglyd, hanes gwir – sy’n mynd â’ch gwynt chi – achub
bywyd y Fonesig Joan Collins, a pheidiwch da chi â rhoi
cyfle iddo ddechrau harthio am ei gêr enema cartref
trydanol.

Dewch i weld dosbarth meistr mewn comedi cadi.

Oed a Argymhellir 16+
£23.00
Phobol dros eu 60 a Myfyrwyr: pob tocyn £3.00 yn rhatach. Defnyddwyr
cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau £20.00 yr un. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 30
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Ar Fynd
SUL 17  
Y drysau am 7.30pm 

MAWRTH 19  1.00pm MAWRTH 19  8.00pm

12 |

Cyngerdd Awr
Ginio
Boyd Duo
Nathaniel Boyd – soddgrwth
Alexander Boyd – piano
Ymddangosodd Nathaniel
Boyd, y cerddor siambr a’r
unawdydd a gydnabyddir
drwy’r gwledydd, ym
mhennaf neuaddau
cyngerdd y byd. Ar ôl ei
début yn y Purcell Room
gyda’r pianydd Alexander
Boyd yn 2013, croesawodd
Musical Opinion Nathaniel
yn ddatgeiniad eithriadol o
ddawnus ac mae’n enillydd
gwobrau lawer am ei waith
gyda’r Navarra String
Quartet. Edmygir Alexander
Boyd am deimladrwydd ac
uniondeb ei ddehongliadau
ac mae ganddo yrfa brysur
yn unawdydd ac yn gerddor
siambr ill dau. Heddiw
maen nhw’n perfformio
gweithiau gan Debussy,
Bach a Rachmaninov.
£5.75 ymlaen llaw
£6.75 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28). Ar Werth Yn Awr

Gwrando’r
Gwreiddiau
The Young’uns
Yng Ngwobrau Gwerin 2015
BBC Radio 2 bwriwyd
pleidlais dros y triawd tra
arobryn yma’n ‘Grw^p Gorau’
a buan y daeth yn un o’r
pennaf grwpiau ym myd
gwerin gwledydd Prydain.
Mae’n swyno cynulleidfaoedd
drwy’r byd yn grwn, yn troi’n
llyfn o faledi hyfryd i smaldod
disglair, o ganeuon dwysbigol
dwfn i hiwmor heintus o
amharchus. 

Eleni bydd y tri’n cychwyn 
ar eu taith fwyaf hyd yn hyn,
yng ngwledydd Prydain,
Awstralia, Seland Newydd a
rhagor. Peidiwch, da chi, â
cholli’r act fyw wych yma.
£13.00 ymlaen llaw
£14.00 ar y diwrnod
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£1.00 yn rhatach. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn 2.00 yn rhatach
(gweler tudalen 28). A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

Bellowhead 
Y Daith Canu’n Iach
Ar ôl deuddeng mlynedd
anhygoel mae band gwerin
mwyaf llwyddiannus
gwledydd Prydain,
Bellowhead, yn rhoi’r ffidil
yn y to.  Dim ond o ran
hwyl, yn 2004, yr
ymffurfiodd heb feddwl
erioed y byddai ryw ddydd
yn seren gwyliau ac yn
gwerthu pob tocyn ar
deithiau i bennaf neuaddau
cyngerdd. Mae’n falch o
dderbyn dau ddisg arian,
ennill wyth o Wobrau
Gwerin BBC Radio 2,
rhyddhau llyfr caneuon
gyda Faber a threulio wyth
mlynedd yn Artistiaid
Preswyl yn Southbank
Centre Llundain. Dyma’r
cyfle olaf i’w weld yn
perfformio’n fyw yng
Nghaerdydd. 
£19.50 | £21.50 | £24.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Pob Tocyn Wedi’i Werthu
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2016Ebrill

Gregory Porter 
Mae’r enillydd Gwobr Grammy, y rhyfeddod jazz a
chanu’r enaid, Gregory Porter, yn dal i berfformio i dai
dan eu sang a daeth clod drwy’r gwledydd i’w ran yn 
sgîl ei albwm Liquid Spirit a enillodd Wobr Grammy.

Ar gefn set gynhyrfiol yn Ynys Wydrin a sioeau eraill
diweddar rhoes y beirniaid eu gwyn ar Porter a’i alw’n 
‘king of jazz’ newydd a ‘leader of the pack’. Mae’n
berfformiwr ac iddo bresenoldeb rhyfeddol, a gymharwyd
â’r mwyaf o’r mawrion, megis Joe Williams, Nat Cole,
Donny Hathway a Marvin Gaye.
£30.00 | £37.50 | £42.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£30.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
Ychydig sydd ar Gael

The Knights 
of Music
Phillip Schofield fydd
llywydd dethol The Knights
of Music, cyngerdd sy’n
dathlu Marchogion
chwedlonol y diwydiant
adloniant a weddnewidiodd
wyneb cerddoriaeth, ffilm 
a theatr drwy’r oesoedd.
Mae cast o gantorion a
cherddorion o fri o’r West
End yn dod â’r ‘gorau o
Brydain’ atoch chi yn eich
difyrrwch Knights. 
£25.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 30

Tudalen 30

  

  

  

  

 
  

CWM POETH 
GWELER TUDALEN 02

^

 
  

  
  



Ar Fynd
GWENER 22  7.30pm SUL 24  8.00pm MAWRTH 26  7.30pm

The Orbison
Story
Barry Steele a’i ffrindiau
THE ROY ORBISON STORY –
Perfformiad Arbennig Pen-
blwydd yn Bedwar Ugain.

Cydnabyddir Barry Steele
yn eang yn un o
deyrngedau blaenllaw’r 
byd i’r chwedl Roy
Orbison. Lloriodd
gynulleidfaoedd drwy’r byd
yn grwn o ran bod yn
rhyfedd o debyg a gallu
adfywio, o waed coch
cyfan, naws tapio-traed y
cawr cerddorol yma.
Dewch at Barry a’i
westeion arbennig i
ddathlu pen-blwydd yr 
O Fawr yn bedwar ugain 
yn y cynhyrchiad newydd
sbon yma yn 2016. 
£19.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Dane Baptiste 
Reasonable Doubts
Ar ôl llwyddiant anhygoel 
ei sioe début Citizen Dane
(a welodd ei enwebu’n
Newyddian Gorau yng
Ngwobrau Comedi Foster’s
yng Ngw^ yl Ymylon
Caeredin 2014 ac eto yng
Ngwobrau Chortle 2015),
gwnaeth ddwy stem yn The
Soho Theatre dan ei sang
(ac ychwanegwyd oedau
dros ben oherwydd y galw
aruthrol), sgrifennu a
serennu yn ei gomedi
sefyllfa ei hun i’r BBC a
pherfformio yng Ngw^ yl
Gomedi Melbourne. 
£12.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28).
Ar Werth Yn Awr

Psychic Sally 
Call Me Psychic 
Dyma hoff seicig y genedl,
Sally Morgan, yn ei hôl ac
yn well nag erioed yn ei
sioe newydd sbon danlli
grai, y fwyaf syfrdanol eto –
Call Me Psychic.

Yn ddigri, yn ddifyr,
weithiau’n galonrwygol, yn
aml yn ddadleuol, mae’r
sioe’n dathlu ei hwythfed
flwyddyn ar daith. Mae hon
yn noson benigamp a heb
ei hail, rhy dda i’w cholli.
Codwch eich tocynnau’n
awr i weld y seicig aruthrol
yma wrth ei gwaith! 

Sioe ymchwiliol ydi hon ac
at ddiben adloniant.
£24.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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IAU 28  7.30pm GWENER 29  7.30pm SADWRN 30  1.00pm

Corws a
Cherddorfa
Symffoni
Prifysgol
Caerdydd 
Mark Eager arweinydd
Tim Hooper côr-feistr
Walton Belshazzar’s Feast
Rachmaninov Symffoni Rhif 2

Bandiau pres, corws, organ
a cherddorfa lawn, rhythmau
a lliwiau Oes Jazz, ar y cyd 
â thraddodiad corawl! Yn
Belshazzar’s Feast
cynhyrchodd doniau
dramatig Walton un o
uchelfannau repertoire
corawl yr ugeinfed ganrif.
Mae i ail symffoni
Rachmaninov fawredd
arwrol sydd bron yn llethu’r
gwrandäwr. Mae’r alawon
ysgubol – y ‘tiwniau
mawrion’ chwedl
Rachmaninov – yn dod cyn
amled â’r cenllysg.
£8.00
Rhai Gostyngiadau’n Berthnasol.

The Solid 
Silver 60s
Ers deng mlynedd ar
hugain mae The Solid
Silver 60s Show yn difyrru’r
genedl ac yn dathlu
degawd o gerddoriaeth
fwyaf llwyddiannus yr
oesoedd.

Ac nid eithriad mo sioe
2016 ac ynddi ddoniau
bythgofiadwy Peter Noone,
Dave Berry a’r gwestai
arbennig iawn o’r Unol
Daleithiau, Brian Hyland,
yn ogystal â’r ffefrynnau
Solid Silver 60s, New
Amen Corner a’r gwesteion
arbennig, The
Merseybeats.
£24.50 | £26.50 | £29.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28). A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cyngerdd
Cyfoes Awr
Ginio
Arcomis Ensemble
Bellach mae’r Arcomis
Ensemble yn cael y gair 
o berfformio cerddoriaeth
newydd yn gyfareddol.
Heddiw maen nhw’n
perfformio gweithiau gan
Steve Reich, Stravinsky 
ac Arvo Pärt.

Cyngerdd Cyfoes Awr
Ginio, a gefnogir gan
Gyngor Celfyddydau Cymru
ac iddo bris Talwch Be
Fynnoch.

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 15
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Ar Fynd
SUL 1  3.00pm MAWRTH 3  1.00pm

Cyngerdd Awr
Ginio
Erato Piano Trio
Mae’r triawd yma ar 
flaen ensembles siambr
gwledydd Prydain, yn 
fawr eu clod am ei
bencampwriaeth, ei ddawn
gerddorol eithriadol a’i aml
ddoniau o ran arddull. 
Yn enillydd gwobr gyntaf
Cystadleuaeth yr
Ymddiriedolaeth Eingl-Tsiec
ymddangosodd mewn
amryw oedfannau o fri ym
mhedwar ban byd. Heddiw
mae’n perfformio gweithiau
gan Haydn, Suk a Ravel.
£5.75 ymlaen llaw
£6.75 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28).
Ar Werth Yn Awr

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

CERDDORFA OPERA
CENEDLAETHOL CYMRU
TRI
Lothar Koenigs arweinydd
Céline Forrest soprano
Cyfansoddwyr ifainc yng Nghaerdydd dan arweiniad
Gareth Glyn a’i dîm 

Gwaith newydd – Perfformiad cyntaf
Pwyll ap Siôn Chaotic Angels – Perfformiad cyntaf
Jôrg Widmann Babylon Suite – Première ym Mhrydain

Datganiad o’n cred yn safonau uchaf dawn gerddorol ac
ymroddiad i gyflwyno digwyddiadau cerddorfaol o werth
rhyngwladol. Mae TRI yn cyflwyno tri gwaith newydd sy’n
chwilio tri chyd-destun daearyddol, teimladol a
diwylliannol, a ysbrydolwyd gan dair ffurf ar gelfyddyd:
barddoniaeth, y celfyddydau gweledol a cherddoriaeth.

Cydweithrediad creadigol ydi TRI, rhwng Neuadd Dewi
Sant, Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, Gw^ yl
Grafenegg, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
a Cherddorfa Concertgebouw Frenhinol Amsterdam, 
tîm Actifyddion Artistig a thair o ysgolion uwchradd
Caerdydd gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.
£7.50 – £39.50
Tocynnau Platinwm: £48.00 (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid o
champagne a rhaglen). Rhai gostyngiadau ar gael (ac eithrio Tocynnau
Platinwm). A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant. 
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 30

Tudalen 30

Céline Forrest



MAWRTH 3  8.00pm GWENER 6  8.00pm

Craig Campbell
Don’t Look Down
Siawns nad Don’t Look
Down ydi’r teitl mwyaf 
addas eto ar un o sioeau
Craig Campbell! Does fawr 
o dro tan y sioe uchaf
erioed, yng ngwersyll
cychwyn mynydd Everest
(www.standuponeverest.co.
uk), ar ôl llawfeddygaeth i
ail-lunio’i glun a gaeaf o
sioeau comedi sgrialu eira,
heb sôn am yr her o godi
calon yr Elc anafus. 

Gwelwyd Craig ar Michael
McIntyre’s Comedy
Roadshow (BBC 1), Russell
Howard’s Good News (BBC
3) ac Alan Davies’ As Yet
Untitled (Dave) ac yn mynd 
i hwyl yn fyw gyda Frankie
Boyle ar ddwy daith a
werthodd bob tocyn.
£15.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 17
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JASON DONOVAN
Ten Good Reasons & Greatest Hits 
Mae Jason Donovan yn seren ar lwyfan a sgrîn ond 
daw’n ôl at ei wreiddiau ar daith solo sy’n cynnwys ei
albwm début o’r flwyddyn 1989, Platinwm bum gwaith,
Ten Good Reasons and Greatest Hits. 

Ten Good Reasons oedd yr albwm werthodd fwyaf ym
1989 ac mae’n dal i fod yn ffefryn mawr ei selogion ac
arno ddwy sengl solo Rhif Un  Too Many Broken Hearts
a Sealed with a Kiss a deuawd gyda Kylie Minogue, 
Especially for You, a gyrhaeddodd Rif Un.

Bellach yn seren pop, yn actor ac yn flaenwr mewn
dramâu cerdd ers sawl degawd, cododd eicon yr
wythdegau Jason Donovan i blith yr arch-sêr fel seren wib
yn rhan yr eilun llygadlas, penfelyn yn y sioe sebon o
Awstralia Neighbours ochr yn ochr â’i gariad ar sgrîn 
Kylie Minogue. Mae perfformio ac angerdd wrth graidd
popeth mae Jason yn ei wneud. 

‘Whether it's theatre or touring I've always placed a high
importance on giving my fans a great live show!’ 
Jason Donovan

£28.50 | £32.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£28.50 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Ar Fynd
SUL 8  7.30pm MAWRTH 10  1.00pm

Cyngerdd Awr
Ginio
Artesian Quartet
Yn 2009 y sylfaenwyd yr
Artesian Quartet a
orffennodd eu cyfnod yn y
Royal Academy of Music
yn Gymrodyr Cerddoriaeth
Siambr CAVATINA 2014/15
ac oedd yn Bedwarawd
Arobryn St Peter’s, yn
artistiaid Park Lane Group
ac yn un o dri grw^p
mentoriaeth
ChamberStudio yn Kings
Place. Heddiw maen nhw’n
perfformio gweithiau gan
Haydn a Beethoven.
£5.75 ymlaen llaw
£6.75 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28).
Ar Werth Yn Awr

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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Graeme of Thrones
Yn syth o sioeau yn y West End a werthodd bob tocyn,
mae Graeme yn mynd â chi ar daith ddi-ail drwy’r Saith
Deyrnas. Yn anfodlon ar y ffordd y gwireddwyd ei annwyl
lyfrau yn y gyfres deledu, mae’n cymryd arno’i hun
ddangos sut y dylsid ei wneud. Does ganddo na’r un
gyllideb, na chynifer o aelodau o gast na’r gallu
perfformio sydd eisiau ond mae’n meddwl yn siwr y câi
sêl bendith George – a dyna sydd o bwys.

Tîm o bennaf sgrifennwyr comedi gwledydd Prydain a
greodd y parodi gwreiddiol a diawdurdod yma o’r sbloets
ryngwladol Game of Thrones sy’n wledd i selogion ac yn
gyflwyniad i’r anoleuedig. Dewch i’w weld cyn yr achos
cyfraith anochel.

‘A must for any Game of Thrones fan’
Time Out

‘Stupidly enjoyable… their comic timing is superb’
The Stage

£18.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr



SUL 15  3.00pm MAWRTH 17  7.30pm

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Y Gorau o BBC 
Ten Pieces
Edwin Outwater Arweinydd

Teithiwn trwy gerddoriaeth
fu’n amlwg ei lle dros y
ddwy flynedd aeth heibio yn
BBC Ten Pieces – y cywaith
a chanddo’n amcan
ysbrydoli cenhedlaeth o
blant i fod yn greadigol ym
maes cerddoriaeth glasurol.
Mae’r cyngerdd yma’n
addas i bob oed felly beth
am gyflwyno rhywun
newydd i’ch hoff gerddorfa?

2.15pm. Dewch heibio’n
fuan i roi cynnig ar
offerynnau o’r gerddorfa!
£15.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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CERDDORFA SYMFFONI 
WLADOL MOSCOW 
Pavel Kogan arweinydd
Noriko Ogawa piano

Prokofiev Agorawd Rwsiaidd 
Prokofiev Concerto Piano Rhif 3
Shostakovich Symffoni Rhif 5

Dewch i glywed yr ensemble chwedlonol Cerddorfa
Symffoni Wladol Moscow mewn gweithiau gan ddau o
gyfansoddwyr mwyaf Rwsia. Noriko Ogawa ydi’r
unawdydd yn Nhrydydd Concerto Piano egnïol Prokofiev
a daw’r cyngerdd i ben ym Mhumed Symffoni glasurol
Shostakovich. 
£7.50 – £39.50
Tocynnau Platinwm: £48.00 (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid o
champagne a rhaglen). Rhai gostyngiadau ar gael (ac eithrio Tocynnau
Platinwm). A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 30

Cefnogir y daith yma gan Gerddorfa Symffoni Wladol Mosgo gan
Weinyddiaeth Ddiwylliant y Ffederasiwn Rwsiaidd.
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Ar Fynd
SADWRN 21  7.30pm SUL 22

Killer Queen
Mae Killer Queen yn
perfformio ei deyrnged i
gyngherddau Queen ers
1993. Mae ei ddawn
gerddorol ddehau, ei egni
hynod a’i bortread cywir o
fand byw mwya’r byd wedi
ennill yn gymwys i Killer
Queen deitl brenin
teyrnged Queen. 

Ym mhedwar ban byd o
Brydain i Fosgo mae Killer
Queen yn gwefreiddio
cynulleidfaoedd mewn tai
dan eu sang, yn ail-greu’r
rhyfeddod egnïol a grymus,
Queen yn fyw. 
£19.50
Grwpiau o 10-19: pob tocyn
£1.00 yn rhatach. Grwpiau o 20
neu fwy: pob tocyn £2.00 yn
rhatach. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cystadleuaeth i
Gantorion
Cymreig
Gareth Jones arweinydd
Bydd pedwar canwr ifanc
dawnus o Gymry, a
Cherddorfa Genedlaethol
Gymreig y BBC yn cyfeilio
iddynt, yn cystadlu yn rownd
derfynol y gystadleuaeth
ganu fwya’i bri yn y wlad i
ennill gwobr arian mawr ac 
i gael y cyfle i gynrychioli
Cymru yn BBC Canwr y 
Byd Caerdydd 2017.

Bydd y terfynwyr yn
perfformio gerbron beirniaid
amlwg eu lle gan gynnwys
Syr Thomas Allen, y Fonesig
Ann Murray, Ryland Davies,
Rebecca Evans a Julian
Smith i ennill teitl Canwr
Cymreig 2016.
£6.00 – £16.00
Plant dan 16 a Myfyrwyr: £5.00 
yr un. Grwpiau o 10 neu fwy: pob
tocyn £2.00 yn rhatach. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y
pryniant. Ar Werth 1 Chwefror 

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Cyngerdd
Mawreddog
Bring Him Home
Rydym yn dod â Jean
Valjeaniaid gorau’r West
End adref i Gymru mewn
cyngerdd heb ei ail o
ganeuon o’r sioeau!

Bu’r prif artistiaid i gyd 
yn serennu yn rhan Jean
Valjean yn y ddrama gerdd
sydd ar fynd hwyaf yn y
West End, Les Misérables,
a byddant yn sefyll ochr yn
ochr i gefnogi Apêl Every
Second Counts Calonnau
Cymru ar gyfer darparu
Diffibrilwyr yng Nghymru.

www.welshhearts.org/every
second
£20.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£2.95 y pryniant.

MERCHER 25  7.25pm
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IAU 26  7.30pm GWENER 27  8.00pm

The Dreamboys
Mae’r Dreamboys yn eu
holau yn boethach nag
erioed ac i’w canlyn Sioe a
Thaith newydd sbon danlli
grai ym Mhrydain yn 2016.

I’r dim at noson allan i’r
gennod gyda’ch ffrindiau,
stondin y Dreamboys ydi’r
act stripio dynion enwocaf
gynhyrchodd gwledydd
Prydain erioed a bu’r
bechgyn yn westeion ar 
rai o sioeau teledu mwyaf
Prydain.
£17.50 | £22.50 | £25.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28). Grwpiau: Codwch
ddeg tocyn a chael yr unfed ar
ddeg am ddim. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 
y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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THAT’LL BE THE DAY
Sioe Arbennig y Dengmlwyddiant ar Hugain
Byddwch yn barod am swae o barti hiraeth pan ddaw’r 
sioe chwedlonol That’ll Be The Day yn ei hôl ac yn ei 
sgîl ei Sioe Arbennig y Dengmlwyddiant ar Hugain 
Newydd Sbon Danlli!

Mae hoff sbloet amryfath roc a rôl y genedl yn cynnwys
cymanfa gampus o hits bendigedig o’r 50au, y 60au a’r
70au, a rhagor o gomedi anfarwol o ddigri!

Da o beth ydi codi tocynnau’n fuan gan fod y sioe fythol-
boblogaidd yma bob amser yn denu cynulleidfa fawr o
gerddgarwyr yn barod i rafio!

‘This show just gets better and better’
The Telegraph

£21.00 | £23.50 | £25.00
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach. Tocynnau 
mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach (gweler tudalen 28). 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr



Gwrando’r Gwreiddiau
Martin Carthy ac Eliza Carthy
Dyma’r Doethor Martin Carthy a’i ferch Eliza Carthy a
enwebwyd ddwywaith am wobr Mercury yn ymuno i
berfformio deunydd sy’n cynnwys caneuon o’u halbwm
deuawd cyntaf erioed The Moral of the Elephant. 

Mae Martin yn faledwr ac yn ganwr gitâr chwedlonol 
a ddylanwadodd ar genedlaethau o artistiaid, gan
gynnwys Bob Dylan a Paul Simon, enwebwyd Eliza
ddwywaith am Wobr Gerddoriaeth Mercury a bu’n
fuddugol droeon yng ngwobrau Gwerin BBC Radio Dau.
£16.00 ymlaen llaw
£17.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28). A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd

Cyngerdd Awr
Ginio
Lowri Porter – ffidil
Lada Valešová – piano
Y brodor o Gaerdydd Lowri
Porter ydi Blaenwr
Cynorthwyol Opera
Cenedlaethol Cymru ac
mae’n dysgu yng Ngholeg
Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru. Detholwyd Dumka,
recordiad diweddaraf Lada
Valešová o gerddoriaeth
piano Slafig gan y NY
Times ar gyfer ei Classical
Playlist. Mae Lada yn Athro
yn y Guildhall School of
Music and Drama. Mae’r
rhaglen heddiw’n cynnwys
gweithiau gan Beethoven,
Messiaen a Janác

v

ek.
£5.75 ymlaen llaw
£6.75 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 28). Ar Werth Yn Awr
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MAWRTH 31  1.00pm MAWRTH 31   8.00pm

Tudalen 30

Tudalen 30



Cadwch Mewn Cysylltiad ac Mewn
Cywair – Dewch yn Gyfeillion Pennaf!

Byddwch yn un o’r cyntaf i
wybod beth sydd ymlaen, cael 
y llyfryn yn chwilboeth o’r wasg 
a chael achub y blaen yn codi
tocynnau a gostyngiadau’r
Cyfeillion am ddim ond £18 y
flwyddyn.

Llenwch y ffurflen gais ar y dde
a dechrau mwynhau manteision
bod yn un o’n Cyfeillion ni!

FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT

Enw:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Teleffon (yn ystod y dydd):

Teleffon (gyda’r nos):

Cofiwch roi cyfeiriad e-bost i ni fel y gallwn roi gwybod i chi’n syth pan fydd sioeau
newydd ar werth rhwng llyfrynnau.

Ebost:

Taliad (ticiwch fel y bo’n briodol
Rydw i’n amgáu siec/archeb bost yn daladwy i:
CYNGOR CAERDYDD am £18 am flwyddyn gyntaf fy 
aelodaeth o’r Cyfeillion

A wnewch chi godi £18 ar fy  Mastercard Visa 

Switch Delta 
Cod Sicrwydd 
(y tri rhif olaf ar gefn eich cerdyn)

Rhif y Cerdyn:

Dyddiad Cychwyn:

Dyddiad Terfyn:

Rhif cyhoeddi (Switch yn unig)

Llofnod Deiliad y Cerdyn



Maes o Law 
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* Ar Werth Yn Awr 

6 MEHEFIN 7.30PM

PAUL MASON
HAS CAPITALISM HAD ITS DAY?

Mae golygydd economeg Sianel 4 yn gosod ffyrdd
posib tuag at gymdeithas decach dros y pum can
mlynedd sydd i ddod - allai Cymru fod y
gymdeithas ôl-gyfalafol gyntaf? 

Ato daw Jane Davidson, Dirprwy Is-Ganghellor
Cysylltiol Cynaliadwyedd ac Ymgysylltu ym
Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant, i
amlinellu’r dewisiadau.

£15.00
(A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£2.95 y pryniant)
Ar Werth Yn Awr

© Antonio Olmos

MEHEFIN 2016
Mercher 1 8.00pm The Return of The Grumpy Old Women*

Jenny Éclair, Susie Blake, Kate Robbins
Llun 6 7.30pm Paul Mason*

Has Capitalism Had its Day? 
Mercher 15  7.30pm The Simon & Garfunkel Story*
Iau 16  7.30pm Jamie Raven*
Gwener 17 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mawrth 21 8.00pm Juan Martin*
Sadwrn 25 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*
Llun 27 & 7.30pm Sarah Millican*
Mawrth 28 27 Mehefin – Pob Tocyn Wedi’i Werthu

GORFFENNAF 2016
Sadwrn 16  – Amryw Proms Cymru*
Sadwrn 23 Ddigwyddiadau

MEDI 2016
Sul 11 7.30pm An Intimate Evening with Justin Hayward*
Sadwrn 17 7.30pm Let’s Hang On*



Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2016

* Ar Werth Yn Awr 

AN INTIMATE 

JUSTIN
HAYWARD
LLAIS CHWEDLONOL Y
MOODY BLUES

11 MEDI 7.30PM

£33.00 – £36.00
(A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£2.95 y pryniant)
Ar Werth Yn Awr

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 25



Maes o Law 
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HYDREF 2016
Mercher 12 7.30pm Sixties Gold*
Sadwrn 15 7.30pm Romesh Ranganathan*

TACHWEDD 2016
Mawrth 1 7.30pm Kevin Bloody Wilson*
Llun 14 7.30pm Rebecca Ferguson*

Wedi’i aildrefnu o 16 Chwefror
Mawrth 15 & 7.30pm Yr Athro Brian Cox Yn Fyw*
Mercher 16

15 & 16 NOVEMBER 7.30PM

YR ATHRO
BRIAN COX 
YN FYW

£30.00 – £40.00
(A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£2.95 y pryniant)
Ar Werth Yn Awr

* Ar Werth Yn Awr 



IONAWR 2017
Gwener 27 – Amryw Lord of the Dance – Dangerous Games*
Sul 29 Oriau

MEHEFIN 2017
Mawrth 6 8.00pm Jimmy Carr*

The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour

LORD OF 
THE DANCE
DANGEROUS GAMES

27 – 29 IONAWR 2017

Tocynnau’n cychwyn am £35.00, £37.50 neu
£40.00 gan ddibynnu ar y perfformiad

Tocynnau Cw^n Caer £25.00 yr un i 29 Ionawr
o’u codi erbyn 14 Chwefror

(A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£2.95 y pryniant)
Ar Werth Yn Awr

* Ar Werth Yn Awr 

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2016
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Gwybodaeth am godi tocynnau

Swyddfa Docynnau: 029 2087 8444
Codi tocynnau ar lein 24 awr y dydd –
www.stdavidshallcardiff.co.uk 
Gweinyddu: 029 2087 8500
Ebost: SDHboxoffice@cardiff.gov.uk

Gewch chi bellach ddewis eich sedd eich hun 
pan fyddwch chi’n codi tocynnau ar lein.

Mewn rhai digwyddiadau, oherwydd y nifer o
gwsmeriaid yn y Swyddfa Docynnau, efallai y bydd
gofyn i ni stopio gwerthu tocynnau i ddigwyddiadau
diweddarach hanner awr cyn rhagfyrhrau perfformiad.

Mae codi tocynnau yn hawdd
Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor ddydd Llun tan
ddydd Sadwrn 9.30am tan chwarter awr ar ôl
rhagfyrhrau’r perfformiad (neu 5.30pm pan nad oes
perfformiad – ym mis Awst), ddyddiau Sul a Gwyliau
Banc awr cyn y perfformiad i bobl sy’n dod yn
bersonol yn unig.

Ffôn ar 029 2087 8444. Gewch chi dalu ar eich union
gyda chardiau debyd neu gredyd  neu gadw’ch
tocynnau a thalu cyn pen tridiau. Rydym yn derbyn
cardiau Mastercard, Visa, Switch a Delta. Dydym ni
ddim, fodd bynnag, yn derbyn cardiau Solo nac
Electron. I osgoi posibilrwydd ciwiau hir, cofiwch
gasglu tocynnau wedi talu amdanynt ymlaen llaw o
leiaf hanner awr cyn rhagfyrhrau’r perfformiad. Mae’r
llinellau teleffon yn cau hanner awr cyn amser cau’r
Swyddfa Docynnau.

POST ysgrifennwch atom ni yn Neuadd Dewi Sant, 
Yr Aes, Caerdydd, CF10 1SH gyda manylion cyflawn
ynghylch eich gofynion gan gynnwys y man eistedd
sydd orau gennych ac unrhyw ddisgowntiau sy’n
berthnasol. Rhowch eich enw, eich cyfeiriad, eich cod
post a’ch rhif ffôn yn ystod y dydd ac amgaewch siec
yn daladwy i Gyngor Caerdydd neu fanylion 
eich cerdyn (gan gynnwys y dyddiad terfyn a rhif
dosbarthu Switch), ac amlen â stamp a chyfeiriad 
er mwyn anfon eich tocynnau.

AR LEIN awr y dydd, saith diwrnod 
yr wythnos. Ymwelwch â
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Mae’r gwasanaeth yma’n berthnasol i’r rhan fwyaf 
o ddigwyddiadau unwaith y bydd y cyfnod codi
tocynnau cyffredinol wedi rhagfyrhrau. Nid yw llefydd
cadeiriau olwyn ar gael ar lein. A wnewch chi roi
caniad i’r Swyddfa Docynnau i wneud yn siw^ r fod 
eich seddi yn cwrdd â’ch gofynion penodol.

Neu gallwch e-bostio’ch gofynion o ran tocynnau atom
ni yn SDHboxoffice@cardiff.gov.uk

Yn Wyrdd Amdani – Ymunwch â’n rhestr e-bost a chael
yr wybodaeth ddiweddaraf am sioeau a chynigion yn
syth i’ch blwch derbyn. Ymgofrestrwch yn
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Tocynnau Mantais
Mae’r tocynnau mantais sy’n dilyn yn berthnasol i
sioeau sy’n crybwyll gostyngiadau yn y panel prisiau:
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Plant dan 16, Myfyrwyr,
*Pobl dros eu 60, Pobl anabl (ynghyd ag un
cydymaith) a Hawlwyr. Dim ond un disgownt y tocyn y
cewch ei ddefnyddio ac mae gofyn prawf o’ch statws.
A wnewch chi ddweud pa ddisgownt rydych chi’n ei
hawlio pan fyddwch chi’n codi’ch tocyn.

Caiff defnyddwyr cadeiriau olwyn (ynghyd ag un
cydymaith) godi tocynnau seddi’r stalau am y pris isaf
mewn sioeau sy’n crybwyll y gostyngiad yma. Nid yw
llefydd cadeiriau olwyn ar gael bob amser a dylid eu
cadw nhw trwy’r Swyddfa Docynnau, nid ar lein, er
mwyn sicrhau cwrdd ag anghenion penodol y
cwsmeriaid.

Tocynnau Myfyrwyr
Mae tocynnau hanner pris hefyd ar gael i
gyngherddau yng Nghyfres Cyngherddau Cerddorfaol
Neuadd Dewi Sant tan 6.30pm ar ddiwrnod y
perfformiad. 

Grwpiau
Rydym yn croesawu partïon o bob maint 
ac yn cynnig disgowntiau dethol i grwpiau o 
10 neu fwy. Rhowch ganiad i’r Llinell Boeth 
Grwpiau un pwrpas ar 029 20878443.

Mae Tocynnau Teulu ar gael i rai digwyddiadau lle
dangosir hynny. Mae’r tocynnau ar gyfer Teulu o 4 sy’n
cynnwys uchafswm o 2 o oedolion ac o leiaf 1 plentyn
dan 16 oed.

*Efallai na fydd y disgownt yma yn berthnasol.
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Hwyrddyfodiaid
Er mwyn peidio â tharfu ar neb, ni chaiff
hwyrddyfodiaid fynd i’r awditoriwm ond bai bod saib
priodol yn y perfformiad. Gellir gwylio’r cyngerdd ar
deledu cylch cyfyng yn y bar ar Lolfa L3.

Amodau gwerthu
Cadwn yr hawl i wneud newidiadau yn y cast neu’r
rhaglen os bydd angen. Mae’n bosib y gwaherddir
mynediad dan rai amgylchiadau ac efallai na wneir 
ad-daliad. A wnewch chi fwrw golwg ar eich tocynnau
pan godwch chi nhw i wneud yn siw^ r eu bod yn iawn.
Mae ad-daliadau fel y gwêl yn dda gan Reolwr y
Swyddfa Docynnau.

Tâl Gwasanaeth Tocynnau
Mae Tâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant am
bob pryniant tocynnau felly dim ond £2.95 dalwch chi,
waeth cynifer o docynnau godwch chi ar yr un pryd (fe
allai newid). Mae’r Tâl Gwasanaeth Tocynnau yn
ymorol am gost cynhyrchu eich tocynnau, prosesu
eich archeb ac anfon eich tocynnau atoch chi. Mae’n
amcan gennym roi gwasanaeth ardderchog i
gwsmeriaid pa un a ddôn nhw aton ni’n bersonol, rhoi
caniad i ni dros y ffôn ynteu rhyngweithio â ni ar lein.
Bydd y tâl bychan yma am bob pryniant yn rhoi lle i ni
ddal i wneud hyn yn wyneb galwadau mwyfwy ar
adnoddau gwerthfawr. 

Bydd rhai digwyddiadau wedi’u heithrio o’r Tâl – er
enghraifft digwyddiadau a drefnir gan A2 Actifyddion
Artistig ac unrhyw ddigwyddiad lle mae’r pris drutaf 
yn £12.00 neu lai.
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2016

Plant
Mae gostyngiadau a phrisiau arbennig yn berthnasol 
i lawer o ddigwyddiadau. Am resymau Iechyd a
Diogelwch, bydd gofyn i bob plentyn oed cerdded 
fod â thocyn.

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant
Gewch chi ostyngiadau dethol, copi o’r llyfryn gyda
llythyr newyddion bob yn ddeufis ac achub y blaen 
yn codi tocynnau i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau am
ddim ond £18.00 y flwyddyn. Rhowch ganiad i Wendy
Scanlon, Trefnydd y Cyfeillion ar 029 2087 8557 am
ragor o fanylion.

Ad-daliadau, Cyfnewidiau a Dyblygiadau
Mae gan Neuadd Dewi Sant feddwl mawr 
o ymroddiad ei chyngherddwyr yn codi tocynnau’n
fuan ac mae’n cydnabod bod pethau annisgwyl
weithiau’n eu rhwystro nhw rhag dod. Mae modd
cyfnewid tocynnau am unrhyw ddigwyddiad arall am
yr un pris neu fwy (o dalu’r gwahaniaeth). Nid yw’r
dewis cyfnewid ar gael i gyngherddau sydd wedi
gwerthu pob tocyn. Os ydi’r digwyddiad yn rhan o
dymor penodol (ee Proms, Bale etc), cynigir tocynnau
a gyfnewidir oddi mewn i’r un tymor. Rhaid i docynnau
ddod i law yn y Swyddfa Docynnau dim hwyrach na
48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol. Mae yna dâl o
£2.00 y tocyn am y gwasanaeth yma. (Gwaetha’r
modd, ni ellir cyfnewid nac ailwerthu tocynnau a
godwyd trwy Ganolfan Gofal Cwsmeriaid y BBC nac
asiantaethau allanol yn Neuadd Dewi Sant.)

Fel arall derbynnir tocynnau i’w hailwerthu ar yr amod
benodol mai tocynnau Neuadd Dewi Sant a werthir
gyntaf ac nad oes unrhyw sicrwydd y cân nhw’u
hailwerthu. Fedrwn ni ddim ailwerthu tocynnau oni bai
bod y tocynnau gwreiddiol yn cael eu dychwelyd i’r
Swyddfa Docynnau’n gyntaf. Cedwir 20% o werth
unrhyw ailwerthu.

Ar wahân i’r ddau wasanaeth yma neu ganslo
perfformiad, fyddwn ni ddim yn ad-dalu arian unwaith
y bydd tocynnau wedi’u codi. Os canslir perfformiad
rhaid dychwelyd tocynnau i’r fan lle codwyd nhw 
(e.e. Os codwyd nhw trwy un o’n hasiantaethau
tocynnau cydnabyddedig, dylid eu dychwelyd nhw’n
uniongyrchol atyn nhw).

Os bydd angen tocynnau dyblyg, codir tâl o £2.00 y
tocyn am y gwasanaeth yma. 



Gwybodaeth am godi tocynnau

SUT I DDOD ATOM
Rydym yng nghalon Caerdydd
nesaf at Ganolfan Siopa Dewi Sant
ar Yr Aes. 

GWASANAETHAU I
GWSMERIAID

Os oes gennych chi ofynion
eistedd arbennig a wnewch 
chi roi gwybod i’r Swyddfa
Docynnau.

Mae cyfleusterau i ddefnyddwyr
cadeiriau olwyn yn cynnwys lloriau
gwastad, cyfleusterau tai bach (yn 
y Bwyty ac ar Lefelau 2,3,4 a 5) a
chownteri lefel isel yn y Swyddfa
Docynnau, yr Ystafell Gotiau a Bar
Lefel 3. Gall defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith
godi tocynnau i seddi cefn y stalau
am bris y tocyn rhataf sydd ar gael
ar gyfer y perfformiad. Efallai y
bydd cwsmeriaid ag anawsterau
cerdded yn cael mai seddi’r stalau
ydi’r mwyaf hygyrch.

Mae system is-goch ar gael yn yr
awditoriwm (ac eithrio Rheng 5) a
gellir ei defnyddio heb neu gyda
chymorth clywed. A wnewch chi
roi gwybod i staff y Swyddfa
Docynnau pan fyddwch chi’n 
codi tocynnau a rhoddir
cyfarwyddiadau defnyddio cyflawn
pan gyrhaeddwch chi ar gyfer y
digwyddiad. 

Am wybodaeth ynghylch sut y gall
cwsmeriaid â nam ar eu
symudedd fynd i Neuadd Dewi
Sant mewn cerbyd pan fyddan
nhw’n mynd i berfformiad neu
ddigwyddiadau penodol sydd heb
fod yn berfformiadau, ewch i
dudalennau Eich Ymweliad a
Mynediad y wefan
www.stdavidshallcardiff.co.uk neu
roi caniad i’r Swyddfa Docynnau
ar 029 2087 8444. Cofiwch, er
mwyn cydymffurfio â chytundeb
rhwng Cyngor Caerdydd a Heddlu
De Cymru, mai hyn a hyn o

drwyddedau gollwng i gerbydau
preifat a rannir ar gyfer pob
perfformiad yn ôl y drefn y cyntaf
i’r felin gaiff falu. 

Mae gwybodaeth am
ddigwyddiadau ar gael mewn
fformatau Braille a phrint bras o’r
ddesg ar lawr gwaelod y Neuadd,
Llyfrgell Ganolog Caerdydd a
Chymdeithas Deillion Caerdydd. 
I gael eich copi eich hun rhowch
ganiad i’r Adran Farchnata ar 
029 2087 8542.

Mae croeso i gw^ n tywys. 
A wnewch chi roi gwybod i’r
Swyddfa Docynnau pan fyddwch
chi’n codi tocynnau.

Cynllun cenedlaethol newydd ydi
Hynt sy’n gweithio gyda theatrau
a chanolfannau celfyddydau
drwy hyd a lled Cymru i ymorol
bod pethau’n glir ac yn gyson o
ran polisi tocynnau teg a
mynediad. Mae gan ddeiliaid
cardiau Hynt hawl i docyn yn
rhad ac am ddim i gynorthwywr
personol neu ofalwr yn Neuadd
Dewi Sant a’r holl theatrau a
chanolfannau celfyddydau sy’n
rhan o’r cynllun. Ewch i
www.hynt.co.uk i gael
gwybodaeth am y cynllun ac i
ymuno.
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A wnewch chi ymorol bod eich
ffôn symudol wedi’i ddiffodd 
yn ystod y perfformiad. Ni
chaniateir tynnu lluniau na
recordio unrhyw berfformiad.


