
Croeso’r
Rheolwr

Yn draddodiadol 
amser gwyliau
ydi’r haf, ac mae
Neuadd Gyngerdd
Genedlaethol

Cymru’n agor ei drysau led y pen i
ddwy w^ yl – Gw^ yl y Llais a Proms
Cymru – yn dod â gwledd o
berfformiadau byw i’r llwyfan ym
misoedd Mehefin a Gorffennaff.

Rydym hefyd yn ystyried tybed 
allai Cymru fod yn gymdeithas ôl-
Gyfalafol yng nghwmni Paul Mason,
yn dathlu deng mlynedd a thrigain
gyda’r gerddorfa ieuenctid
genedlaethol hynaf yn y byd –
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid
Cymru, yn siglo gyda’r BYU Ballroom
Dance Company, yn profi hud
ymarferol gyda Jamie Raven ac 
yn morio yng ngherddoriaeth odidog
y Gwreiddiau mewn perfformiadau
ar wahân gan Cara Dillon a 
Juan Martín.

Roger Hopwood, Rheolwr

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Mehefin a Gorffennaf 2016
a Maes o Law.

30-32
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: Claire Martin, BYU Ballroom Dance Company, Ronnie Spector, Jamie Raven, 
Grumpy Old Women

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

04-06
Proffil
Gw^ yl y Llais – yn yr haf
daw dathliad mawr y llais,
y cyntaf yng ngwledydd
Prydain, i oedfannau ledled
Caerdydd, a digwyddiadau
carreg filltir yn y Neuadd. 

Jamie Raven – Y
rhyfeddod ar Britain’s Got
Talent ar ei daith début yng
ngwledydd Prydain.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan sylw
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Bar Pimm’s Gwib 

Dewch aton ni yn Lolfa L3 i’n Bar Pimm’s
Dros Dro sydd ar gael yn ystod Proms
Cymru.

Mae ein staff deheuig wrthi’n brysur yn
ymarfer eu technegau cymysgu i ymorol
eich bod chi’n cael gwydraid perffaith o’r
ddiod eiconig sy’n mynd law yn llaw â’r
haf. Gewch chi ymlacio yn awyrgylch yr
w^ yl a drachtio’r profiad o adloniant gyda
gorau’r byd yn Neuadd Gyngerdd
Genedlaethol Cymru ar yr un pryd â
drachtio’r parti mewn joch blasus ac
adfywiol, sef Pimm’s Rhif 1 gyda mefus,
lemon, oren, ciwcymbr a mintys a
lemonêd pefriog hyd y fyl – da bur!

£3.50 y gwydraid 
£16.00 y jwg (5 gwydraid) 

PIMM’S PERFFAITH  

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
Mehefin a Gorffennaf 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.

ddifyr ac agosatoch, a’r
pwyslais ar gael hwyl. Mae
ar y cyfranwyr i gyd angen
cymorth amrywiol gan eu
gweithwyr gofal felly mae’r
gweithdai hefyd yn cynnig
cyfle i’r gofalwyr ddatblygu
galluoedd defnyddio
cerddoriaeth i feithrin
cyneddfau eu cleientiaid 
o ran rhyngweithio
cymdeithasol, medrau
cyfathrebu a hyder. Mae
croeso i aelodau newydd
ar unrhyw fan yn ystod y
tymor. 

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.

SOUNDWORKS
Gweithdy cerddora
rheolaidd ydi Soundworks
a gynhelir ddyddiau
Mawrth yn Neuadd Dewi
Sant i bobol a chanddyn
nhw lawer o anghenion
arbennig. Mae oedolion a
chanddyn nhw
amrywiaeth o anawsterau
corfforol a dysgu yn dod i’r
sesiynau, sy’n rhoi lle i’r
cyfranwyr chwilio a chreu
cerddoriaeth mewn ffordd

   Awydd Tamaid i Aros Pryd?
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



Proffil
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Dros ddeng niwrnod a noson o
berfformiadau ysbrydoledig mae Gw^ yl y
Llais yn cynnwys wrth graidd ei rhaglen
premières darnau comisiwn newydd a
gweithiau na chlywir yn unman arall 
yn y byd.

Fe’i crëwyd gan Ganolfan Mileniwm
Cymru ac fe’i noddir gan Gyngor
Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth
Elusennol Tregolwyn a Chyngor Caerdydd,
ac ym mis Mehefin bydd Neuadd Dewi
Sant yn croesawu rhai o’r uchelfannau
ymhlith perfformiadau’r w^ yl. Mae’r
perfformiadau’n cynnwys noson ddethol
yng nghwmni John Cale; rhaglen ddwbl
wefreiddiol gan y chwedl Affrobît, Femi
Kuti, a’r criw seithdarn gwrthryfelgar
Mbongwana Star; a Chymru 1000 – côr tri

chan llais ac ynddo aelodau o Only Men
Aloud a’r 2016 Principality Only Boys Aloud
Academi ar y cyd â thri chôr meibion gyda
goreuon Cymru, Côr Godre’r Aran, Côr
Meibion Pontarddulais a Chôr Undebol Ar
Ôl Tri ar daith gyfareddol drwy fil o
flynyddoedd o draddodiad corau meibion
Cymru.

A chanddi galon gymunedol a chynhwysol,
wrth wraidd yr w^ yl mae cyfleoedd i bobol o
bob cwr o Gymru a’r tu draw gymryd rhan
mewn ffyrdd heb eu hail ac annisgwyl. Yn
weithiau gwreiddiol, perfformiadau
anarferol, cerfluniau sain a chyweithiau
addysg, bydd Gw^ yl y Llais yn llenwi
Caerdydd â cherddoriaeth o bob lliw a llun
gydag atgyfnerthu’r gair mae’n ei gael
drwy’r gwledydd o fod yn wlad y gân.

Mae’r w^ yl gelfyddydau gydwladol newydd yma ar fynd
mewn oedfannau drwy hyd a lled Caerdydd, yn rhoi
llwyfan i artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

GW^ YL 
Y LLAIS
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DIGWYDDIADAU GW
^
YL Y LLAIS YN NEUADD DEWI SANT – MEHEFIN 2016

Gwener 3 8.00pm John Cale gydag Ensemble a Chorws Gw^ yl y Llais
A Gwenno

Sadwrn 4 7.00pm Cymru 1000 
Mileniwm o Gerddoriaeth Cymru i Leisiau Meibion

Sul 5 7.00pm Draw Dros Derfynau – 
Caneuon Ymwahanu a Chaneuon Undod

Iau 9 7.30pm Femi Kuti a Mbongwana Star
Gwener 10 8.00pm Ronnie Spector
Sadwrn 11 I’w gadarnhau Cymanfa Ganu

I gael manylion llawn yr w^ yl sydd ar fynd mewn oedfannau drwy hyd a lled Caerdydd
ewch i www.festivalofvoice.wales



Yn yr haf eleni mae Jamie Raven yn ei
chychwyn hi ar daith ac yn dod â noson o
hud a lledrith i’r Neuadd. 

Ar ôl corwynt o chwe mis a welodd
Jamie’n ail orau ar Britain’s Got Talent, ar
ben y rhaglen mewn sioe hit yn y West
End, The Illusionists, ac yn serennu mewn
sawl sioe deledu, bellach Jamie ydi’r
seren ar ei daith ei hun ledled gwledydd
Prydain.

Yn ystod cyfres 2015 o ‘Britain’s Got
Talent’ ITV1 y synnodd Jamie Raven y byd
yn sydyn ac yn ddisymwth. Nid yn unig y
syfrdanwyd pawb gan ei hud, ond daliodd
ei ddull diymhongar a dengar galonnau
pobol Prydain. At hynny, parodd i Simon
Cowell ddweud yn syn, “I now finally
believe in magic!”

Uchelgais Jamie erioed fu mynd â’i hud at
gynulleidfa ehangach ac o’r diwedd rhoes

BGT iddo’r cyfle hwnnw. Bellach gwelwyd
ei glyweliad agoriadol dros 15 miliwn o
weithiau ar YouTube a gwelodd 90 miliwn
o bobol drwy’r byd yn grwn ei fideo BGT
ar Facebook, gyda’i wneud yn un o’r
consuriwyr a wylir ar lein y mwyaf yn y
byd. Ymhlith ei selogion ar lein mae 
Ne-Yo, Ashton Kutcher a Drake.

Yn 2016, mae Jamie i’w weld ar sgriniau
teledu hefyd yn perfformio cyfres o gastiau
hud cyfareddol yn ystod gemau Cwpan yr
FA ar BBC Un, yn rhan o’i ymgyrch
‘Magic of the Cup’. 

Gewch chi weld sioe fyw syfrdanol Jamie
nos Iau 16 Mehefin am hanner awr wedi
saith. Mae tocynnau’n £18.50, teulu o 
4 (rhaid iddo gynnwys 2 o blant): £65.00
(a Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant).

DEWCH AT RYFEDDOD 
BRITAIN’S GOT TALENT  

JAMIE 
RAVEN
YN FYW AR LWYFAN
AR EI DAITH DÉBUT YNG 
NGWLEDYDD PRYDAIN 
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Proffil



NEWYDD DDOD I LAW – EBRILL
GWENER 22  11.00am & 1.30pm
SADWRN 23  2.00pm

NEWYDD DDOD I LAW – MAI
MERCHER 18  
Drysau am 7.00pm

BRIAN WILSON 
Yn cyflwyno Pet Sounds
Bydd y chwedl ym myd cerdd
Brian Wilson yn perfformio’r
albwm eiconig Pet Sounds
yn ei grynswth am y tro olaf 
er clod i’w hanner
canmlwyddiant ochr yn ochr
â’i hits mwyaf a ffefrynnau’i
selogion yn ymestyn dros ei
yrfa bedair blynedd a hanner
cant gyda’r Beach Boys ac fel
artist solo. Yn gwmni i Brian
a’i fand bydd ei gydaelodau
o’r Beach Boys gynt, Al
Jardine a Blondie Chaplin, 
ar daith ledled y byd.

Mae Brian ymhlith y mwyaf 
eu parch ym myd pop, yn
awdur, yn gynhyrchydd ac 
yn drefnydd chwedlonol peth
o’r gerddoriaeth fwyaf hoff
gennym mewn diwylliant
poblogaidd.
£45.00 | £55.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£3.95 y pryniant. 
Pob Tocyn Wedi’i Werthu
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The King, The Cat and The Fiddle
Lefel 1
Un tro roedd yna Frenin hapus, druan, a chanddo
ormodedd o gyfrifwyr a dim digon o arian. Mae nenfwd 
y palas yn gollwng, mae’n colli tlysau o’i goron byth a
hefyd, ac mae ei Brif Gyfrifydd newydd benderfynu, er
mwyn achub y deyrnas, fod rhaid i’r Brenin roi blaen
esgid i’w annwyl ffidleriaid! Trasiedi mewn teyrnas lle 
mae cerddoriaeth yn hapusrwydd a hapusrwydd yn
gerddoriaeth…

Tybed all Joachim y gath (sy’n perthyn o bell i’r ffidler 
o Gath gafodd gan y fuwch neidio dros y lleuad) ddod 
â’r Brenin at ei goed, dysgu iddo ganu’r ffidil ac adfer
cerddoriaeth a hapusrwydd ill dau i’r Deyrnas cyn iddi
fynd yn rhyw hwyr?

Dewch at ensemble gwerin LMN Cymru, Calan, i glywed
adrodd drachefn, yn rhyngweithiol ac yn dra arbennig, 
y stori hyfryd yma i blant, a gydysgrifennwyd gan
sylfaenydd Live Music Now ac un o ffidleriaid mwya’r
ugeinfed ganrif, Yehudi Menuhin, ochr yn ochr â’r awdur
Christopher Hope gyda darluniau gan Angela Barrett.
22 Ebrill – £5.00 (athrawon am ddim). Ysgolion Cychwyn Cadarn Am Ddim
23 Ebrill – £7.50 (plant dan flwydd am ddim)
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32



Gw^ yl y Llais 
Cymru 1000
Mileniwm o Gerddoriaeth
Cymru i Leisiau Meibion

Dim ond yng Ngw^ yl y Llais  

Cydnabyddir Corau Meibion
Cymru drwy’r gwledydd 
ac maen nhw’n rhan o
draddodiad a gofnodir cyn
belled yn ôl â’r unfed ganrif
ar ddeg. 

Dyma gyngerdd rhy dda i’w
golli, dan law Cyfarwyddwr
Artistig Aloud, Tim Rhys-
Evans MBE, lle mae rhai o’r
corau meibion gorau oll o
bob cwr o Gymru yn dod
ynghyd i ddathlu’r
dreftadaeth gerddorol a
diwylliannol syfrdanol yma. 
£10.00 | £15.00 | £20.00 | £25.00
Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd
IAU 2  x.00pmMERCHER 1  8.00pm SADWRN 4  7.00pm

08 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Gw^ yl y Llais 
John Cale gydag
Ensemble a Chorws
Gw^ yl y Llais + Gwenno 
Dim ond yng Ngw^ yl y Llais  

Bydd aelod sylfaenu un o
fandiau mwyaf diffiniol
cenhedlaeth, John Cale
OBE, yn dod adre’n ôl i
berfformiad dethol yn rhan
o W

^
yl y Llais ynghyd â set

agoriadol gan y ddawn
gartref Gwenno. Yn ystod
gyrfa gerddorol a
gychwynnodd yn y 1960au,
meithrinodd Cale gorff di-ail
o waith yn gerddor, yn
ganwr, yn gyfansoddwr
caneuon, yn gynhyrchydd,
yn gyfansoddwr ffilmiau ac
yn artist gweledol. O
ymosodiad taranol Velvet
Underground ar roc a rôl
drwy yrfa solo fythol-
syfrdanol hyd at ei gerddora
heddiw nad oes mo’i
ddosbarthu.
£34.00 | £39.00
Ar Werth Yn Awr

Return of The
Grumpy Old
Women
Jenny Éclair, Susie
Baker, Kate Robbins
Ar ôl taith fawr ei chlod
gan y beirniaid yng
ngwanwyn 2015 a
werthodd bob un tocyn
mae’r Grumpies yn eu
holau i gallio’r genedl.
Dyma Jenny Eclair, y
digrifwr a enillodd Wobr
Perrier a seren wreiddiol
Grumpy Old Women, ac yn
gwmni iddi ei chymdeithion
Susie Blake (Mrs Brown’s
Boys BBC Un, Coronation
Street, ITV1) a’r actores a’r
gantores Kate Robbins
(Where The Heart Is ITV1,
Casualty BBC Un).

‘Expect a party’
**** The Times

£25.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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SUL 5  7.00pm
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Neuadd Dewi Sant
Mehefin a Gorffennaf 2016Mehefin

LLUN 6 MEHEFIN  7.30pm

Paul Mason
Has Capitalism Had its Day?
Bydd cynnydd ‘cyfalafiaeth gwybodaeth’ ynghyd ag
unigoliaeth fwyfwy yn peri her ddigynsail i gyfalafiaeth
gorfforaethol ac iddi’r wladwriaeth yn gefn. Yn ei
feirniadaeth graff ar ein hoes, PostCapitalism, mae
Mason yn gosod ffyrdd posib tuag at gymdeithas decach
hyd at 2050 a’r tu hwnt – 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.

Mae’r llyfr clawr papur newydd PostCapitalism ar gael i’w
brynu am bris rhatach – i’w gasglu ar y noson.
£15.00 
Llyfr £8.00 (i’w gasglu ar y noson). 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant
Ar Werth Yn Awr

Gw^ yl y Llais 
Draw dros Derfynau –
Caneuon Ymwahanu a
Chaneuon Undod
Dathliad a chydweithrediad
prin – arddulliau llais ac
ieithoedd lawer Cymru, yr
Alban, Iwerddon a Lloegr.
Gewch chi gynhesrwydd
storïa, sylwadau gwleidyddol
brathog, dyfeisgarwch
cydgordiol a harddwch pur
yn y cyngerdd yma yng
Ngw^ yl y Llais yn unig. 
Yn gasgliad, sy’n wledd 
o hiraeth ac yn dawel
bryfoclyd, o ganeuon
traddodiadol a newydd eu
cyfansoddi, mae Caneuon
Ymwahanu yn cloddio i
beth sy’n ein gwahanu a
beth sy’n dod â ni at ein
gilydd yn bobol gyffredin, 
ar draws amser a phellter,
diwylliant a thirwedd. 
£9.00 | £12.00 | £15.00 | £18.00
Ar Werth Yn Awr
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Gw^ yl y Llais 
Femi Kuti a
Mbongwana Star
Dim ond yng Ngw^ yl y Llais   

Mae Gw^ yl y Llais yn edrych
ymlaen yn frwd at raglen
ddwbl wefreiddiol gan y
chwedl Affrobît Femi Kuti
a’r criw seithdarn
gwrthryfelgar Mbongwana
Star.

Yn syth ar ôl lansio’i albwm
début From Kinshasa, mae
sain Mbongwana Star sy’n
trychu terfynau eisoes wedi
dal sylw byd cerdd. Femi
Kuti, mab yr arloeswr
Affrobît o Nigeria, Fela Kuti,
sy’n cwblhau’r gymanfa
gyffrous yma, yn
ddigyfaddawd ei ymagwedd
tuag at Affrobît.
£15.00 | £19.00 | £22.00 | £25.00
Ar Werth Yn Awr

Gw^ yl y Llais 
Ronnie Spector
Dyma ‘hogan ddrwg
wreiddiol roc a rôl’, Ronnie
Spector, yn dathlu gyrfa
sy’n ymestyn dros hanner
can mlynedd yng Ngw^ yl 
y Llais.

Yn galon, enaid ac angerdd
roc a rôl merched, daeth
Ronnie i enwogrwydd yn y
1960au yn brif ganwr y
Ronettes. Ymffrostiai’r grw^ p
yn y Rolling Stones ac Eric
Clapton a’r Yardbirds yn
actau agoriadol iddo ac
ymhlith ei hits bu rhai o’r
hoff recordiadau yn hanes
cerddoriaeth, gan gynnwys
Be My Baby a Walking in
the Rain.
£19.00 | £24.00 | £29.00 | £34.00
Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd
IAU 9  7.30pm GWENER 10  8.00pm SADWRN 11  

Amser: I’w gadarnhau

Gw^ yl y Llais 
Cymanfa Ganu
Ni fyddai’r un w^ yl yng
Nghymru’n gyflawn heb
Gymanfa Ganu. Dan nawdd
Ty^ Cerdd ac iddi Caryl Parry
Jones yn guradur, bydd hoff
draddodiad Cymru, gw^ yl 
o emynau a ganir gan y
gynulleidfa mewn cytgord 
i bedwar llais, yn codi to
Neuadd Dewi Sant ym mis
Mehefin.
Prisiau Tocynnau: I’w cadarnhau
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SUL 12  
9.00am y bore Cofrestru

LLUN 13  7.00pm
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Clasur Cymru
Flex Lewis
Mae’r Clasur Cymru Flex
Lewis cyntaf erioed ar fin
cyrraedd Caerdydd, yn dod
atom drwy law Y3T a Flex-
ordinary Productions Cyf.
Cefnogir y digwyddiad yma
gan Ffederasiwn Cryfhau’r
Corff a Ffitrwydd y Deyrnas
Unedig (UKBFF) a bydd
enillydd bedair gwaith
212b, Mr Olympia Flex
Lewis, yn y digwyddiad.
Bwriwch olwg ar wefan
UKBFF i weld y manylion.

www.ukbff.co.uk.
£25.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid
Cymru
Yn Fytholwyrdd yn Ddengmlwydd a Thrigain!
Cyngerdd Mawreddog
Grant Llewellyn arweinydd
Catrin Finch y delyn
Anne Denholm y delyn (Telynores EUB Tywysog Cymru)

Gareth Wood Fanfare for Our Youth 
(darn comisiwn newydd)
Mathias Celtic Dances
Jenkins Tros y Garreg (Concerto Dwbl i’r Delyn)
Tchaikovsky Symffoni Rhif 4

Eleni mae’r gerddorfa ieuenctid genedlaethol hynaf yn y
byd yn dathlu deng mlynedd a thrigain o gerddora tan
gamp. I ddathlu’r garreg filltir aruthrol yma mae Grant
Llewellyn yn arwain Cerddorfa broffesiynol o Gynaelodau
CGIC sydd ymhlith goreuon cerddorion cerddorfaol
gwledydd Prydain. 

Dyma gyngerdd rhy dda i’w golli, ac iddo raglen
boblogaidd a rydd lwyfan i ddwy Delynores enwog o
Gymru i ddathlu cam o bwys yn hanes diwylliannol
Cymru.
£15.00 | £18.00 | £22.00 | £28.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Cynaelodau CGIC, Pobol dros eu 60,
pobol anabl (ac un cydymaith), hawlwyr: pob tocyn  £2.00 yn rhatach.
Pobol dan 25 oed: £5.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95
y pryniant.

Catrin Finch ©Sven Sindt Anne Denholm ©Julian Dodd

Tudalen 32



Ar Fynd
MAWRTH 14  7.30pm MERCHER 15  7.30pm 

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

The Simon and Garfunkel Story
Taith yr Hanner Canmlwyddiant
Sioe newydd sbon danlli grai at 2016! Yn syth o’i
llwyddiant yn West End Llundain, taith yng ngwledydd
Prydain a werthodd bob tocyn a chymeradwyaeth sefyll
ym mhob perfformiad, mae The Simon & Garfunkel Story
yn ei hôl.

Gan ddefnyddio tafluniadau anferthol, pytiau o ffilm
wreiddiol a band byw llawn yn perfformio’r holl hits gan
gynnwys Mrs Robinson, Cecilia, Homeward Bound a
llawer mwy.

Da o beth fyddai codi tocynnau’n fuan gan fod hon yn
noson rhy dda i’w cholli!

‘Fantastic’ 
Elaine Paige, BBC Radio 2

Authentic and Exciting’  ’ 
The Stage

www.thesimonandgarfunkelstory.com
£16.50 | £18.00
Gostyngiadau £1.50 y tocyn i Blant dan 16, Pobol dros eu 60, Myfyrwyr,
Defnyddwyr Cadair Olwyn (ynghyd ag un cydymaith) a Hawlwyr.
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.50 yn rhatach. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

BYU Ballroom
Dance Company
Swing n’ Sway
Dan gyfarwyddwr newydd,
Curt Holman, mae BYU
Ballroom Dance Company
yn cyflwyno’i sioe arloesol,
Swing ‘n’ Sway. Caiff y
cynulleidfaoedd eu swyno
gan y waltz ramantaidd a
theimlo’r egni, a’r cwmni’n
symud i gyfeiliant rhythmau
heintus America Ladin. 
Bu BYU Ballroom Dance
Company mewn dros 35 
o wledydd ac mae’n un o
enillwyr Pencampwriaethau
dawnsio trefn glòs Prydain.
Oedolion: £16.00 
Plant dan 18 a Myfyrwyr: £8.00 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32
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Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Mahler 1
Thomas Søndergård
arweinydd
Nicola Benedetti ffidil
Jennifer Johnston mezzo
Nadine Koutcher soprano

Szymanowski 
Concerto Ffidil Rhif 2
Mahler Symffoni Rhif 1

Symffoni aruthrol Mahler –
ac iddi gerddorfa fawr ac
ynddi Lied yr Almaen – yn
ddiweddglo tymor 2015-
16. Daw’r ffidler Nicola
Benedetti atom ac enillydd
BBC Canwr y Byd
Caerdydd 2015, Nadine
Koutcher.
Tocynnau £15.00-£35.00
Myfyrwyr £5.00
Tocynnau Teulu £15.00/£20.00
Ar Werth Yn Awr

IAU 16  7.30pm GWENER 17  7.30pm SADWRN 18  1.00pm

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 13
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Jamie Raven 
yn Fyw
Taith 2016 ym Mhrydain

Yn ystod cyfres 2015 o
Britain’s Got Talent y
synnodd Jamie Raven y byd
yn sydyn ac yn ddisymwth.
Syfrdanodd ei hud y
cynulleidfaoedd ac at hynny
parodd i Simon Cowell
ddweud yn syn, ‘I now
finally believe in magic!’ 

Gwelwyd fideos ar-lein Jamie
o Britain’s Got Talent dros
gan miliwn o weithiau, gyda’i
wneud yn un o’r consuriwyr
a wylir fwyaf drwy’r byd yn
grwn. Bu ar ben y rhaglen
yn The Illusionists yn West
End Llundain a nawr bydd
yn dangos i chi beth o’r 
hud fu’n syfrdanu
cynulleidfaoedd ym
mhedwar ban byd.
£18.50
Teulu o 4 (raid iddo gynnwys 2 o
blant) £65.00. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 30). A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

Gweithdy Trïo’r
Gamelan 
Caiff y teulu i gyd fwynhau
ein hofferynnau taro efydd
hardd o Java a dysgu
chwarae darn traddodiadol.
Mae’r sesiynau dwyawr yn
hwyl ac yn llawn mynd o’r
dechrau i’r diwedd, gan
gynnig rhywbeth newydd
pa un a ydych chi’n
offerynnwr brwd neu heb
unrhyw brofiad cerddorol
o’r blaen.

Addas i saith oed a
throsodd, rhaid i blant dan
un ar ddeg fod yng
nghwmni oedolyn cyfrifol.
£8.00
Plant dan 18, Myfyrwyr, Pobol
ddi-waith, Pobol Anabl
Gofrestredig, Aelodau o REACT a
Phobol dros eu 60: £5.00 yr un.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32
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Ar Fynd
MAWRTH 21  8.00pm MERCHER 22  1.00pm

Cerddorfa
Symffoni Coleg
Brenhinol Cerdd
a Drama Cymru
Rimsky-Korsakov
Procession of the Nobles 
(o Mlada) 

Rimsky-Korsakov
Scheherezade, Op.35

David Jones arweinydd

A glyw a gred piau hi yn
Scheherazade ysblennydd
Rimsky-Korsakov: corwynt
moethus, amryliw o stondin
i David Jones a lluoedd
llawn Cerddorfa Symffoni
Coleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru.
£9.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Gwrando’r Gwreiddiau
Juan Martín
Mae’r brodor o Andalucía, Juan Martín, yn bencerddor
enwog y gitâr Flamenco a bwriwyd pleidlais drosto yn 
un o dri chanwr gitâr penna’r byd. 

Meithrinodd arddull gyfansoddi hynod o neilltuol y
dylanwadwyd arni gan gydweithredu ag artistiaid mor
wahanol â Miles Davis a’r Royal Philharmonic. Mae ei
gydasio cyfareddol y traddodiadol a’r modern, ynghyd 
â’i berfformiadau angerddol, tanllyd a hudol yn addo
noson gyffrous a gwefreiddiol.
£14.00 ymlaen llaw
£15.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 30). A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. 
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32



SADWRN 25  7.30pm LLUN 27   7.30pm & 
MAWRTH 28  7.30pm

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd 
Symffoni Leningrad Shostakovich 
Michael Bell arweinydd

Ar anterth yr Ail Ryfel Byd y sgrifennodd Shostakovich
Symffoni Leningrad a ddaeth yn symbol o her i
ysbrydoli’r Rwsiaid roedd eu gwlad yn cael eu difrodi
gan luoedd y Nazïaid goresgynnol. 

Smyglwyd microffilm o’r sgôr allan o Rwsia i’w
pherfformio gan Syr Henry Wood yn Llundain ac 
Arturo Toscanini yn Efrog Newydd, a ddilynwyd 
gan ddatganiadau rhif y gwlith drwy’r byd yn grwn.
Perfformiwyd y symffoni yn Leningrad gan gerddorion
newynnog ar Awst 9 1942. 

Mae Symffoni Leningrad wedi’i sgorio i luoedd enfawr
ac mae’n waith sydd ar ei ennill o’i glywed yn agos ato
mewn perfformiad byw i deimlo ei lawn effaith
deimladol. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys un o
weithiau pencampwriaethol Rachmaninov, Rhapsody 
on a Theme of Paginni.
£5.00 – £22.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. Rhai gostyngiadau
ar gael, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau am fanylion.
Ar Werth Yn Awr

Sarah Millican
Outsider
O fewn saith mlynedd gwta
aeth Sarah Millican o ennill
Gwobr y Newyddian Gorau
yng Ngw^ yl Ymylon Caeredin 
i ddod yn un o ddigrifwyr
mwyaf llwyddiannus ac amlaf
eu gwobr gwledydd Prydain,
sydd hefyd yn dal y record o
fod y ddigrifwraig sy’n
gwerthu fwyaf yn y farchnad
DVDiau.
£25.00
Uchafrif 8 y pryniant. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. 
Ar Werth Yn Awr
27 Mehefin Pob Tocyn Wedi’i
Werthu
28 Mehefin Ychydig 
Sydd ar Gael

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 15
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Ar Fynd
LLUN 4  7.00pm MAWRTH 5  8.00pm

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Stondin Haf
Cerddoriaeth
Gwent
Mae’r cyngerdd yma, sy’n
cynnwys disgyblion o
Flaenau Gwent, Sir Fynwy,
Casnewydd a Thorfaen a
Chaerffili, yn addo’n deg bod
yn ddigwyddiad arbennig
iawn i’r gynulleidfa a’r
perfformwyr fel ei gilydd. 
Yn ogystal â chyfraniadau
gan Gerddorfa Ieuenctid,
Cerddorfa Chwyth, Band
Pres Ieuenctid, Ensemble
Pres ac Ensemble Taro
Gwent, bydd yma
berfformiad arbennig o
ddarn newydd ei gomisiynu
a fydd yn fenter ar y cyd â
Gwasanaeth Cerddoriaeth
Caerffili, Prifysgol Cymru a
grwpiau cymuned o bob cwr
o Went. 
£7.50 | £9.50 | £11.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn yn y ddau fand prisiau drutaf
£1.00 yn rhatach (gweler tudalen
30). Grwpiau o 10 neu fwy: pob
tocyn £1.00 yn rhatach.

Gwrando’r Gwreiddiau
Cara Dillon
Mae gan Cara Dillon un o’r doniau prin hynny na
ddowch ar eu traws ond dyrnaid o weithiau ar hyd eich
oes. Mae ei llais syfrdanol o hardd yn gallu treiddio i
enaid cân a rhoi i’r deunydd nid yn unig felyster
aruthrol ond hefyd dwyster a dyfnder.

Esgynnodd Cara i rengoedd goreuon canwyr caneuon
traddodiadol Iwerddon drwy’r byd yn grwn. Mae ganddi
lais prin a dihafal a ganmolir byth ers iddi ennill tlws
canu Iwerddon Gyfan pan oedd yn ddim ond 14 oed,
llais sydd â’i wraidd a’i naws yng nghyfoeth o
dreftadaeth ddiwylliannol Swydd Derry, bro ei mebyd.

Pa un a ydi’n canu ei chaneuon traddodiadol brodorol
am gariad coll ac ymfudo, neu ynteu cyfansoddiadau
gwreiddiol, gamp i chi gael hyd i berfformiwr mwy
cynhyrfiol a chyfareddol.

‘This woman’s voice holds so many beautiful memories
in my heart.’ Sam Smith

£16.50 ymlaen llaw | £17.50 ar y diwrnod
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 30). Grwpiau o
10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32



SADWRN 9  6.00pm MAWRTH 19  1.00pm

Cyngerdd
Soundworks gyda
Mavron Quartet 
Cyflwynir gan Philip May

Yn rhan o’u cywaith
Soundworks i oedolion a
phobol ifanc ag anableddau
corfforol a dysgu, mae
Actifyddion Artistig yn
cyflwyno cyngerdd yn 
Lefel 1 Neuadd Dewi Sant.
Mae’r cyngerdd byr yma’n
cynnwys rhaglen amrywiol o
gerddoriaeth ddifyr ac ysgafn
a berfformir gan ensemble
Neuadd Dewi Sant, y Mavron
Quartet, dan arweiniad y
pianydd Philip May. Mae
digonedd o gyfle i’r
gynulleidfa gymryd rhan a
chyfle i ymuno yn y
gerddoriaeth – dyma
gyngerdd rhy dda i’w golli.
£7.50
Addas i bob oed, rhaid i blant dan
11 fod yng nghwmni oedolyn
cyfrifol.
Ar Werth Yn Awr
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Tudalen 32

Sing The Musicals: Encore
City Voices Cardiff
Dan arweiniad Simon Curtis

Mae’r cyngerdd yma’n dwyn ynghyd ddetholiad 
o’r caneuon gorau a mwyaf hoff o ddramâu cerdd
mwyaf llwyddiannus yr oesoedd yn y West End ac ar
Broadway; mae’n cynnwys alawon swynol gan rai o
gyfansoddwyr caneuon enwocaf ein dydd, a berfformir
gan gôr mawr a cherddorfa fyw dan arweiniad y
Cyfarwyddwr Cerddorol Simon Curtis. 

Dewch aton ni i glywed hits o The King and I, 
Matilda, Into the Woods, Chess, Miss Saigon, 
Once, The Sound of Music, Rent, Les Misérables,
Sweeney Todd a llawer mwy.

Bydd City Voices hefyd yn codi arian i’w helusen
enwebedig ar gyfer 2016, Child Bereavement UK. 

Cofiwch mai am chwech o’r gloch mae’n cychwyn
£10.00 | £15.00 | £20.00
Myfyrwyr, Plant 12-18 oed, Pobol dros eu 60: y ddau bris uchaf
£5.00 yn rhatach. Dan 18:  £5.00. Cymunedau yn Gyntaf: dau
gredyd i docynnau yn y man £10.00. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32



SADWRN 16 – SADWRN 23

PROMS CYMRU

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Sadwrn 16 – Sadwrn 23  (ac eithrio Sul 17) 10.30am

Prom Tidli
Bert’s Magical Musical Kitchen
Lefel 1

Mae Bert yn cael parti pen-blwydd i’w ffrind Daphne. Mae yna
lond gwlad i’w wneud – rhaid iddo hwylio bwyd, gwahodd y
gwesteion a chynllunio gemau parti. Wrth lwc mae Cherry ar 
gael i roi help llaw ac mae ganddo ffrindiau o gerddorion i ddod
â’u cerddoriaeth. Be yn y byd allai fynd o chwith!

Cyngerdd rhyngweithiol ydi Bert’s Magical Musical Kitchen sy’n
ddifyr i blantos iau na phumlwydd. Cyfle i’r plant ac i’r oedolion
sydd gyda nhw gael blas ar gerddoriaeth fyw.
£7.50
Rhaid i Oedolion a Phlant fod â thocyn (plant llai na blwydd oed am ddim).

Tudalen 32
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Sadwrn 16  7.30pm

Verdi Requiem
Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Corws Gw^ yl Proms Cymru, yn cynnwys:
Camerata Wales l Corâl Cymru
Cantorion Ardwyn Caerdydd 
Côr Polyffonig Caerdydd 

Owain Arwel Hughes CBE arweinydd
Rebecca Evans soprano
Kate Woolveridge mezzo-soprano
Dennis O’Neill CBE tenor
Jason Howard baswr

O alarnadau tawel hyd at alwad utgorn Dydd y Farn, cychwynna
Proms Cymru 2016 â’r corwynt o berfformiad yma o gampwaith
corawl aruthrol Giuseppe Verdi.

Dewch i deimlo holl wefr a drama ddibrin un o’r gweithiau 
corawl gwirioneddol fawr, yn y perfformiad neilltuol yma lle
cewch gymanfa, yn sêr i gyd, o berfformwyr Cymru sydd gyda
goreuon y byd. 
P
£7.50 – £30.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

Sul 17  3.00pm

Diwrnod yn y Pictiwrs yng nghwmni
Mike Doyle!
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell arweinydd

Dewch at Gerddorfa Ffilharmonig Caerdydd a’r digrifwr
adnabyddus a’r ffefryn pantomeim Mike Doyle ar y reid colli 
cylla yma ar hyd y carped coch. Pnawn fel ffair, o’ch hoff
arwyddganeuon o’r pictiwrs a hwyl gerddorol i’r teulu i gyd.

Bydd yma arwyddganeuon o Star Wars, Frozen, Indiana Jones,
Mary Poppins a rhagor.

Prisiau Tocynnau Teulu Arbennig ar gael a seddi am ddim 
i Blant dan 5.
£11.50 Oedolion/£7.50 dan 16
AM DDIM dan 5
Tocynnau Teulu (i ddau oedolyn a dau o blant) £33.00

Rebecca Evans

Dennis O'Neill

Mike Doyle

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
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Proms Cymru
Llun 18  1.00pm

Prom yr Organ
Richard Hills
Ar y cyd â Digwyddiadau Organ Caerdydd 

Cydnabyddir Richard yn eang yn un o’r ychydig o gerddorion
fedrodd bontio a meistroli’r bwlch rhwng bydoedd yr organ
glasurol a’r organ theatr ac mae’n cyfuno gyrfa solo â gwaith
continuo, hyfforddi corau a dysgu a pherfformiadau lawer ar y
Teledu a’r Radio.

Mae’r cyngerdd heddiw i’r dim at ddiwrnod o haf, yn cynnwys
Agorawd Poet and Peasant Von Suppé sy’n llawn hoen ieuenctid
ac In a Country Lane atgofus Coates.
£7.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 30).
Ar Werth Yn Awr

Mawrth 19  7.30pm

The Planets/The Shadows of War
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Côr Merched y Milwyr, Cantorion Ardwyn Caerdydd, 
Côr Polyffonig Caerdydd
Owain Arwel Hughes CBE arweinydd

The Bringer of War, the Bringer of Peace. Mewn cyngerdd
dwyran mae’r Royal Liverpool Philharmonic yn coffáu
canmlwyddiant Brwydr y Somme â première byd The Shadows
of War Paul Mealor, ynghyd â cherddoriaeth gan Vaughan
Williams a Karl Jenkins gyda Chôr Merched y Milwyr, a
pherfformiad ar raddfa fawr o Gyfres Planets enfawr Holst 
sy’n nodi can mlynedd ers cwblhau’r cyfansoddiad ym 1916.

Vaughan Williams Old Hundredth
Mealor Wherever You Are
Mealor The Shadows of War 

(perfformiad première byd)
Jenkins For The Fallen

Holst The Planets

P
£7.50 – £30.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Richard Hills

Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra

Tudalen 32
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Mercher 20  7.30pm

Strafagansa Glasurol!
Bournemouth Symphony Orchestra
Owain Arwel Hughes CBE arweinydd

Owain Arwel Hughes yn arwain y Bournemouth Symphony
Orchestra o fri yn rhai o’r themâu mwyaf dramatig a thyner 
a gyfansoddwyd erioed.

O Ride of the Valkyries angerddol Wagner i Bacchanale dros 
ben llestri Saint-Saëns, dewch aton ni i noson wefreiddiol o
gerddoriaeth gan gyfansoddwyr mwya’r byd, yn cyrraedd ei
phenllanw yn agorawd 1812 aruthrol Tchaikovsky!

Rossini William Tell, Agorawd
Tchaikovsky Cyfres Nutcracker, Pigion
Mascagni Cavelleria Rusticana, Intermezzo
Wagner Die Walküre, Ride of the Valkyries
Khatchaturian Gayane, Sabre Dance
Vaughan Williams Greensleeves
John Williams Jurassic Park
Saint-Saëns Samson and Delilah, Bacchanale
Barber Adagio
Bizet Carmen, Cyfres
Elgar Amrywiadau Enigma, Nimrod
Tchaikovsky Agorawd 1812

P
Tocynnau: £7.50 – £30.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

Bournemouth Symphony Orchestra

Owain Arwel Hughes
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Proms Cymru
Iau 21  7.30pm

Dathlu Llyfr Caneuon Mawr America
Capital City Jazz Orchestra gyda’r 
Gwestai Arbennig Claire Martin
Yn 2007 y ffurfiwyd Capital City Jazz Orchestra, i chwarae
unwaith y mis yng Nghlwb Jazz Dempsey yng Nghaerdydd, 
ac aeth o nerth i nerth yn gweithio’n rheolaidd gydag artistiaid
jazz mawr ac yn ymddangos mewn Gwyliau Jazz Ryngwladol 
gan gynnwys Abertawe ac Aberhonddu.

Yn ei hôl yn Proms Cymru mae wrth ei bodd o gael yn gwmni
iddi Flaenores Jazz Prydain, Claire Martin, a enillodd saith o
Wobrau Jazz Prydain ac y dyfarnwyd iddi OBE yn ddiweddar 
am ei gwasanaethau i Jazz. 

Bydd Claire a’r gerddorfa’n perfformio hoelion wyth o Lyfr
Caneuon Mawr America, yn cynnwys George Gershwin, Cole
Porter, Irving Berlin a Jerome Kern.
£15.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. Tocynnau mantais safonol
gostyngiadau o £2.00 y tocyn (gweler tudalen 30).

22 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Capital City Jazz Orchestra

Claire Martin

Tudalen 32

Llond Plât yn y Proms
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
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Gwener 22  7.30pm

Pres a Lleisiau
Cory Band, Côr Meibion Pendyrus, 
Côr Meibion Dynfant 
Owain Arwel Hughes CBE arweinydd

Oes yna’r un sain sy’n deffro ysbryd Cymru yn y cof fwy na chôr
meibion can llais a hanner yn hud Myfanwy gan Parry neu hwyl
ddyfnlais Corws y Milwyr o Faust gan Gounod?

At Owain Arwel Hughes daw dau gôr o blith goreuon Cymru 
a phennaf fand pres Cymru a’r byd, y Cory Band mawr ei fri,
mewn noson frwd o emynau mawr Cymru, cytganau opera a 
hoff weithiau clasurol.

Noson rhy dda i’w cholli!

Dvorák Agorawd Carnifal
Gounod Faust, Corws y Milwyr
Hartsough Gwahoddiad
Vaughan Williams Preliwd, 49th Parallel 
Coleman The Rhythm of Life
Mussorgsky Pictures at an Exhibition, Baba Yaga
Mussorgsky Pictures at an Exhibition, 

The Great Gate of Kiev
Jones Morte Christe
Williams Llanfair
Walton Crown Imperial
Troyte Sunset Poem (Gweddi Eli Jenkins)
Jones Y Tangnefeddwyr
Borodin Prince Igor, Danses Polovtsiennes
Parry Myfanwy
Charles Llef
Wagner Das Rheingold, Entry of the Gods Into Valhalla
John Hughes Cwm Rhondda
Arwel Hughes Tydi A Roddaist

P
Tickets: £10.00 – £23.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

The Cory Band

Owain Arwel Hughes
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Proms Cymru
Sadwrn 23 7.30pm

Noson Olaf Proms Cymru 
Royal Philharmonic Orchestra
Owain Arwel Hughes CBE arweinydd

Un o’r uchel wyliau yn nyddiadur cyngherddau blynyddol
Caerdydd – Noson Olaf Proms Cymru! Mae’r perfformiad eleni’n
cynnwys y Royal Philharmonic Orchestra byd-enwog sy’n dathlu
deng mlynedd a thrigain o ragoriaeth gerddorol.

Mae Noson Olaf 2016 yn cynnig gwledd o hoff glasuron a dau
berfformiad première byd, i gyd mewn awyrgylch hwyl ac asbri,
dan arweiniad egnïol Owain Arwel Hughes CBE. 

Dewch â’ch fflagiau a’ch stribynnau, yn barod i ymuno yn y canu
a’r dathlu, y miri a’r mawredd fydd yn dwyn tymor Proms Cymru
eleni, yr unfed ar ddeg ar hugain, i’w derfyn brwd traddodiadol. 

Da o beth ydi codi tocynnau’n fuan i’r digwyddiad yma.

Mae tocynnau promenâd sefyll ar gael i’r digwyddiad yma’n unig.

Bernstein: Candide, Agorawd
Coates: Ymdeithgan The Dambusters 
Tchaikovsky: Swan Lake, Pigion
Anderson: Bugler's Holiday
Mendelssohn: Midsummer Night's Dream, Ymdeithgan Briodas
Wood: Requiescat Aberfan (perfformiad première byd)
John Williams: Star Wars

Elgar: Pomp & Circumstance Rhif 1
Kane: Mr Dahl (perfformiad première byd)
Strauss: Ymdeithgan Radetsky 
Wood: Ffantasi ar Ganeuon Cymru:
gan gynnwys Gwy^r Harlech, We'll Keep A Welcome, Oes Gafr Eto
(Cyfri’r Geifr), Cwm Rhondda, Myfanwy, Ar Hyd y Nos, I Bob Un
Sydd Ffyddlon, Hen Wlad Fy Nhadau

£7.50 – £30.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
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Royal Philharmonic Orchestra

Owain Arwel Hughes
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Neuadd Dewi Sant
Mehefin & Gorffennaf 2016Gorffennaf

PRISIAU
£7.00 (Promenadiwr – Ar gael ar gyfer Noson Olaf Proms Cymru yn unig)
£7.50 | £11.50 | £17.00 | £21.00 | £27.50 | £30.50  
Tocyn Platinwm (yn cynnwys sedd yn Rheng 1 a gwydraid o Pimm’s): £36.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant
Disgowntiau
Arbedwch chi 5% tocynnau pris llawn o godi pecyn 
(sy’n cynnwys y pedwar cyngerdd cerddorfaol a nodir â P)
£28.50 | £43.70 | £64.60 | £79.80 | £104.50 | £115.90
Tocynnau Teulu
Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn 
(heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf)
Tocynnau Mantais
Plant dan 16, myfyrwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, a hawlwyr: hanner
cost y seddi pris llawn mewn cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos (mae gofyn
prawf o’ch hawl pan fyddwch yn casglu eich tocynnau; dydi tocynnau mantais
ddim yn berthnasol i brisiau pecynnau, Tocynnau Platinwm na thocynnau’r pris
isaf)
Grwpiau o 10-19: pob tocyn £2.00 yn rhatach o dalu amdano erbyn 4 Mai 
(pob tocyn £1.00 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)
Grwpiau o 20 neu fwy: pob tocyn £3.00 yn rhatach o dalu amdano erbyn 4 Mai 
(pob tocyn £1.50 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)
Cysylltwch â ni ar y Llinell Boeth Grwpiau 029 2087 8443 i wneud eich archeb
grw^ p
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: pob tocyn £1.00 yn rhatach (uchafrif 4). 
Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael i becynnau na
Thocynnau Platinwm



Ar Fynd
IAU 21 – 
SADWRN 23  7.15pm

SADWRN 30  5.00pm

The Magic Flute
– Y Ddrama
Gerdd
Dyma gyflwyno Magic Flute
Mozart ar wedd theatr
gerdd gyfoes yn yr
addasiad cyffrous yma gan
James Williams a David
Baxter. Mae’n gynhyrchiad
beiddgar, chwim a
dychmygus â’i fryd ar ddod
â cherddoriaeth Mozart at
y to sy’n codi.

Perfformir gan The
Unknown Theatre
Company, ensemble o
berfformwyr ifainc sy’n 
dod ag egni di-ail ac
ysbrydoledig i Operâu
enwog Mozart.
£10.00
£2.00 tocynnau mantais, pobol
ifanc dan 18, pobol dros eu 60,
pobol anabl gofrestredig, myfyrwyr
a hawlwr.
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Cerddorfa Ieuenctid Palesteina
Nai Barghouti canwr
Sian Edwards arweinydd

Beethoven, Caneuon Arabaidd, Graham Fitkin 
a Mussorgsky

Yn 2013 perfformiodd Tannau Palesteina yn y Proms 
i dy^ dan ei sang a chlod unfryd yng ngwasg Prydain.
Nawr mae ei chwaer-ensemble Cerddorfa Ieuenctid
Palesteina yn dod â rhaglen gerddorol sy’n cynnwys
caneuon Arabaidd o’r Aifft a Lebanon ochr yn ochr â
cherddoriaeth gyfoes Prydain, Beethoven a dehongliad
cerddorol poblogaidd Mussorgsky o oriel gelf.

Partner hyfforddi swyddogol: Ffilharmonig Oslo 

Prif bartner yng ngwledydd Prydain: Conservatoire
Brenhinol yr Alban

Gyda chydweithrediad: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru a Guildhall School of Music and Drama
£10.50 | £12.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Pobol anabl a di-waith: Pob tocyn
£2.00 yn rhatach. Dan 25: £6.00.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Maes o Law 

AWST
Gwener 5 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru *
Sadwrn 27 7.00pm Y Glam – Cerddoriaeth y Dramâu Cerdd*

MEDI 2016
Sul 11 7.30pm Noson Agosatoch yng nghwmni Justin Hayward*
Sadwrn 17 7.30pm Let’s Hang On*
Sul 18 7.00pm Magical Music*

HYDREF 2016
Llun 3 7.30pm Moon River and Me*
Sul 9 7.30pm Petula Clark – Yn Fyw mewn Cyngerdd*
Mercher 12 7.30pm Sixties Gold*
Sadwrn 15 7.30pm Romesh Ranganathan*
Mercher 19 7.30pm The Hollies*
Sadwrn 29 8.00pm The Magic of Motown*

LLUN 3 HYDREF  7.30PM

MOON RIVER
AND ME
Jimmy Osmond yn canu caneuon Andy Williams
gan gynnwys Music to Watch Girls By, Happy
Heat, Can’t Take My Eyes Off Of You, Almost
There a Moon River yn ogystal â rhai o’r hits ar
frig y siartiau a enwogodd Jimmy a’i frodyr.

£27.50 & £30.00
Tocynnau VIP £75.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£3.95 y pryniant

* Ar Werth Yn Awr 



Maes o Law 

28 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

* Ar Werth Yn Awr 

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
Iau 17 7.30pm The King is Back – Ben Portsmouth is Elvis*
Llun 21 7.30pm Syrcas Wladol Tsiena – Dynasty*
Mawrth 22 7.30pm Deacon Blue*
Mercher 23 7.00pm John Wilson a The John Wilson Orchestra *
Sadwrn 26 Doors The Human League*

7.00pm

RHAGFYR 2016
Mawrth 6 Doors The Bootleg Beatles*

7.00pm
Iau 15 7.30pm The Rat Pack at Christmas*

BALE GWLADOL RWSIAIDD SIBERIA
Mawrth 20 – Amryw La Fille Mal Gardée*
Mercher 21 Oriau
Iau 22 – Amryw The Nutcracker*
Mercher 28 Oriau
Iau 29 – Amryw Swan Lake*
Llun 2 Ionawr Oriau

IONAWR 2017
Sadwrn 14 7.30pm Tommy Emmanuel*
Gwener 27 – Various Lord of the Dance – Dangerous Games*
Sul 29 Times

MEHEFIN 2017
Mawrth 6 8.00pm Jimmy Carr*

The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits





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 £3.95 y pryniant am
bob pryniant tocynnau felly dim ond £3.95 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
Mehefin a Gorffennaf 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.


