
Croeso’r
Rheolwr

Croeso i lyfryn 
digwyddiadau Awst a
Medi yn Neuadd Dewi
Sant, Neuadd Gyngerdd
Genedlaethol Cymru.

A’r haf ar y trothwy, yma yn y Neuadd
rydym wrthi ar ein gwaith trwsio a chynnal
a chadw hanfodol ac felly ar gau am
dipyn ym mis Awst.  Fodd bynnag, mae
yma ddigonedd o adloniant byw ar gynnig
felly bwriwch olwg ar y llyfryn ac ymorol
bod eich haf yn dod i ben mewn ffagl o
gyffro.

Dewch aton ni i gytgordiau anhygoel yng
nghwmni’r Overtones gyda’r gwestai
arbennig, Jay James o X Factor; noson
agosatoch gyda llais chwedlonol y Moody
Blues, Justin Hayward.

Mae yma gyfle hefyd i weld y to sy’n codi 
o gerddorion a chyfansoddwyr clasurol
mewn cyngherddau gyda Cherddorfa
Genedlaethol Ieuenctid yr Alban a
Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru,
yn ogystal â chyngerdd yn serennu Wynne
Evans i nodi Canmlwyddiant a Hanner
Barnardo.

Roger Hopwood, Rheolwr

06-21
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Awst a Medi 2016
a Maes o Law.

22-24
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: Abba Mania, The Overtones, Lynched, Arch-sêr Ymaflyd Codwm, Wynne Evans

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

04-05
Proffil
Cerddorfa Genedlaethol
Ieuenctid Cymru yn dathlu
deng mlynedd a thrigain. 

Dewch at lais y Moody
Blues, Justin Hayward, i
gyngerdd agosatoch –
Noson mewn Satin Gwyn.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan sylw
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Tymor Newydd 

CYFRES O
GYNGHERDDAU 
RHYNGWLADOL
2016-17 
Mae tocynnau i Gyfres Cyngherddau
Rhyngwladol 2016-17 ar werth yn awr
o £8.50* a mwy i gyngherddau unigol
neu £32.30* am becyn. 

Dewch aton ni i ddeuddeg cyngerdd
gyda gorau’r byd yng nghwmni
cerddorfeydd ac ensembles ymweld 
o Dresden, Mosgo, Fienna ac Efrog
Newydd a rhai o unawdwyr mwya’u
parch ein dydd yn dod â gwledd o
ragoriaeth gerddorfaol atoch.

Bwriwch olwg ar lyfryn y Gyfres
Cyngherddau Rhyngwladol – ar gael 
o’r cynteddau, neu fynd i’r wefan i weld
manylion ac i gadw lle i’r gyfres gyfan 
ar-lein (drwy’r post yn unig y mae
pecynnau ar gael).

*A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£3.95 y pryniant.

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
Awst a Medi 2016

Ac t i f yddion Ar t ist ig

1 – 6 AWST, 2016
Perfformwyr 14-25 oed yn
dod i’r llwyfan yn y New
Theatre i gyflwyno sioe
amryfath hwyliog sy’n
wledd i’r llygad. Bydd
cerddorion, dawnswyr,
actorion ac awduron yn
gweithio ar y cyd â’r New
Theatre, Actifyddion
Artistig, Dawns Earthfall,
Cerdd Gymunedol Cymru,
Llenyddiaeth Cymru ac
ymarferwyr celfyddydau
profiadol eraill i greu sioe
arbrofol sy’n herio genres. 

Os ydych chi’n 14-25 oed
ac yn ymddiddori mewn
perfformio – boed
cerddoriaeth, dawns, y gair
llafar neu actio – dewch i
fod yn rhan ohoni. Mae
cymryd rhan am ddim. I
wneud cais, rhowch ganiad

corfforol a dysgu yn dod i’r
sesiynau, sy’n rhoi lle i’r
cyfranwyr chwilio a chreu
cerddoriaeth mewn ffordd
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. 

i 02920 878570 neu
ebostio
a2@artsactive.org.uk

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

   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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Ers agos i hanner can mlynedd mae
Justin Hayward ar frig y diwydiant
cerddoriaeth ac adloniant a chlywyd ei 
lais drwy’r byd yn grwn. Fe’i hadnabyddir
yn bennaf fel canwr, gitarydd blaen a
chyfansoddwr y Moody Blues ac mae’n
ddawn fythol fu’n gyfrwng diffinio cyfnod.

At ei gilydd gwerthodd y Moody Blues 
55 miliwn o recordiau, gan gynnwys y gân
eiconig Nights in White Satin, ac ennill
gwobrau lawer ac maen nhw’n enwog fel
arloeswyr y dylanwadodd eu cerddoriaeth
ar genedlaethau o artistiaid.

I Marty Wilde y mae Justin yn rhoi’r clod
am ei symbylu i fynd yn gyfansoddwr
caneuon. Roedd yn chwarae ym mand
Marty ar ôl ateb hysbyseb yn Melody
Maker a chael clyweliad am y swydd.
‘Marty is still my hero’, meddai Justin ac
mae’r ddau’n dal i fod yn ffrindiau clòs.

Ymunodd Justin â’r Moody Blues ym
1966 a dod i’w gamre yn y fan. Deilliodd y
naill hit ar ôl y llall o’r albwm arloesol Days
of Future Past, un o ffefrynnau gofodwyr
NASA. Cynhyrchodd y cyfnod porffor yma
hefyd yr hits clasurol a ddiffiniodd gyfnod,

Question, The Voice, I Know You’re Out
There Somewhere a Your Wildest Dreams.

Cafodd Justin yr amser i greu sawl albwm
solo tra oedd ar daith ac yn recordio
gyda’r Moody Blues a chyrraedd, ym
1978, y deg uchaf drwy’r byd â Forever
Autumn, a grëwyd i albwm War of the
Worlds Jeff Wayne. Bu hyn yn sbardun
iddo fynd ar lwyfan rhwng 2005 a 2010 
a hefyd serennu yn y sbloetsh o
gynhyrchiad stadiwm byw.

Mae Justin yn dal i deithio gyda’r Moody
Blues yn ogystal â bod yn rhan o wahanol
fentrau lawer. Meddai, ‘My acoustic solo
tours give the perfect balance to the big
production of the Moody Blues concerts. 
I am so lucky to have both.’

Dewch at Justin i noson agosatoch o
gerddoriaeth gan gynnwys ffefrynnau’r
Moody Blues, nos Sul 11 Medi. Yn gwmni
iddo mae Mike Dawes, un o genhedlaeth
newydd o ganwyr gitâr ifainc, eithriadol o
ddawnus. Mae’r tocynnau’n £33.00 a
£36.00 (a Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant).

JUSTIN
HAYWARD





A’i pherfformiadau’n wastad yn heigio gan
angerdd ac egni, mae’r gerddorfa’n
fflaglong i gerddoriaeth ieuenctid, yn
perfformio mewn oedfannau o fri drwy hyd
a lled gwledydd Prydain a thramor ac yn
ymddangos mewn gwyliau cerdd
rhyngwladol. Cynigiodd amgylchfyd bras i
feithrin dawn eithriadol o Gymru gan
gynnwys John Cale o Velvet Underground,
y cyfansoddwr Karl Jenkins a ffidler Bond,
Eos Chater.

Perfformiodd y gerddorfa i gynulleidfaoedd
1.8 miliwn o ran nifer (pan berfformiodd y
Côr ar Morning Service Radio 4) hyd at lai
na chant i gyngerdd arbennig yn Ynyshir
gydag Archesgob Caergaint.  Dros ei
hanes deng mlynedd a thrigain gosodwyd
gofynion pur ddiddorol ar y tîm cynhyrchu
gan gynnwys dau ddwsin o barau o gw^ n i

berfformiad o Scenes From Wales
Karl Jenkins a chloch fas 14 troedfedd o
uchder, ynghyd ag ysgol, i gyngerdd gan
Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
yn Neuadd Dewi Sant.

Mae’r gerddorfa’n dathlu deng mlynedd 
a thrigain o fod yn fytholwyrdd â
chyngerdd ar 13 Mehefin yn y Neuadd,
dan arweiniad Grant Llewellyn yn cynnwys
y telynoresau Catrin Finch ac Anne
Denholm. Mae cyngerdd Awst blynyddol 
y gerddorfa ar fynd nos Wener 5 Awst 
pan fydd Carlo Rizzi yn ei harwain mewn
rhaglen sy’n cynnwys A Fanfare for 
Our Youth Gareth Wood, Concerto i’r
Gerddorfa gan Bartók ac Ein Heldenleben
Strauss.

CERDDORFA
GENEDLAETHOL
IEUENCTID
CYMRU

06 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Proffil

Cerddorfa genedlaethol
ieuenctid Gynta’r byd,
Cerddorfa Genedlaethol
Ieuenctid Cymru.



IAU 4  7.30pm GWENER 5  1.00pm

Cerddorfa
Genedlaethol
Ieuenctid Cymru
Cyfansoddwyr Ifainc 
Cyfansoddwyr Ifainc ydi’r
ychwanegyn diweddaraf 
at deulu Celfyddydau
Cenedlaethol Ieuenctid
Cymru ac mae’n cynnwys
peth o ddawn fwyaf
cyffrous a chreadigol y to
sy’n codi yng Nghymru.

Yn y cyngerdd awr ginio
yma mae’r cyfansoddwyr
yn cyflwyno eu
cerddoriaeth newydd sbon
danlli grai, a sgrifennwyd
yn ystod y preswyliad cynt
yn unswydd i ensembles
siambr chwaraewyr CGIC.
£5.00
(tocynnau hanner pris o’u codi
gyda thocyn i berfformiad CGIC
gyda’r hwyr).
Ar Werth Yn Awr
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Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2016Awst

CERDDORFA GENEDLAETHOL
IEUENCTID YR ALBAN
Ilan Volkov arweinydd
Gwaith newydd – I’w Gyhoeddi
Tchaikovsky Concerto Piano Rhif  2
Stravinsky The Firebird – y bale cyflawn

Mae’r Gwahoddiad i’r Ddawns yn dal i fynd dros yr haf
a Cherddorfa Symffoni Genedlaethol Ieuenctid yr Alban
yn perfformio The Firebird Stravinsky – y bale cyflawn.

Mae’r dolennau cyswllt â’r BBC hefyd yn parhau ar hyd
taith yr haf, pan fydd Cerddorfa Symffoni Genedlaethol
Ieuenctid yr Alban dan arweiniad Prif Arweinydd
Gwadd Cerddorfa Symffoni’r BBC yn yr Alban, Ilan
Volkov. Mae Ilan hefyd yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth
ac yn Brif Arweinydd Cerddorfa Symffoni Gwlad yr Iâ
ac rydym wrth ein boddau o fod yn gweithio gydag ef.
Yn gwmni i’r Gerddorfa ar ei thaith bydd un eto o
Artistiaid y Genhedlaeth Newydd y BBC, y pianydd
Pavel Kolesnikov, i berfformio’r Ail Concerto Piano yn 
G Lon gan Tchaikovsky.
£12.00
Dan 25: £2.50
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 24



Y Glam –
Cerddoriaeth y
Pictiwrs
‘Cerddoriaeth y Pictiwrs’
ydi thema’r Trydydd
Cyngerdd Gala a berfformir
gan gerddorfa a chôr
aduno’r Glam o dan faton
Nick Davies. Dyma un o
ffefrynnau mawr y teulu i
gyd, sy’n rhoi stondin i
gerddoriaeth hudol i’r
plantos a’r bobol fawr fel 
ei gilydd.
£5.00 | £8.00 | £10.00 | £16.00
£22.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant,
Cyfeillion Glam, myfyrwyr, pobol
dros eu 60 a hawlwyr: y ddau bris
uchaf £2.00 yn rhatach. Dan 16:
tocynnau £5.00. Pobol ifanc 16-22:
tocynnau £7.00. Defnyddwyr
cadeiriau olwyn ynghyd ag un
cydymaith: seddi’r stalau £5.00 yr
un. Grwpiau o 10+: pob tocyn
£1.00 yn rhatach. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd
GWENER 5  7.30pm SADWRN 27  7.00pm
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CERDDORFA GENEDLAETHOL
IEUENCTID CYMRU
Carlo Rizzi arweinydd
Wood A Fanfare for Our Youth
Bartok Concerto i’r Gerddorfa
Strauss Ein Heldenleben

Eleni mae’r gerddorfa ieuenctid genedlaethol hynaf yn
y byd yn dathlu deng mlynedd a thrigain o gerddora
tan gamp ac yn dod yn ei hôl i Neuadd Dewi Sant i
hwn, ei chyngerdd olaf ar ei thaith 2016, unwaith 
eto’n rhoi stondin i ddawn ddiguro ei haelodau. 

Carlo Rizzi sy’n arwain y Gerddorfa mewn rhaglen
wych sy’n cynnwys darn wedi’i sgrifennu’n arbennig
gan un o Alumni CGIC, Gareth Wood, i ddathlu’r pen-
blwydd carreg filltir anhygoel yma.
£15.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Pobol dros eu 60, Hawlwyr, Pobol
anabl (ynghyd ag un cydymaith): pob tocyn £2.00 yn rhatach. 
Pobol ifanc dan 25: £5.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 24

See page 32

Tudalen 24



SUL 28  10.00am
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Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2016Awst a Medi

GWENER 2  7.30pm

THE OVERTONES
Gyda’r Gwestai Arbennig Jay James
Grw^p cytgord lleisiol pum darn ydi’r Overtones. Mike,
Darren, Tim, Lachie a Mark. Fe’u darganfuwyd gan un
o chwilotwyr am dalent Warner Brothers tra oedden
nhw’n gweithio fel addurnwyr mewn siop yn ymyl
Oxford Street, yn canu yn ystod eu hamser ’paned.

Cyrhaeddodd eu halbwm début Good Ol’ Fashioned
Love rif 4 yn Siart Albymau Prydain. Maen nhw wedi
gwerthu dros 500,000 o gopïau o’u halbwm cyntaf.
Buont ar daith gyda Peter Andre a Syr Cliff Richard.

Artist Recordio a Chyfansoddwr Caneuon o Gymro 
ydi Jay James a saethodd i fri masnachol eang ar 
The X Factor. Dwedodd Simon Cowell ei hun fod Jay 
yn ‘athrylith’ ac o’i glyweliad cyntaf ymlaen roedd yn 
ffefryn mawr. Wedi gweithio gyda rhai o’r artistiaid, y
cyfansoddwyr caneuon a’r cynhyrchwyr mwyaf yn y
Byd, dyma Jay bellach yn ei chychwyn hi ar ei gyfres
gyntaf o berfformiadau gyda deunydd newydd,
gwreiddiol yn westai arbennig yr Overtones.
£19.50 | £24.50 | £29.50
Tocynnau VIP £65.00 (ychydig sydd ar gael)
Mae Profiad VIP The Overtones yn cynnwys y seddi gorau sydd ar
gael, cyfarfod y grw^p a chael tynnu llun dethol gyda nhw.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 24

Pencampwr
Pencampwyr
Dartiau
Worthington
2016
Yn dilyn llwyddiant ysgubol
y llynedd, gwêl Pencampwr
Pencampwyr Dartiau 2016
gêm dros ben rhwng 256 o
bencampwyr dartiau o flaen
1600 o selogion dartiau.

Bydd fformat syml ‘News of
The World’, y gorau o dri,
yn gweld miloedd yn
cymryd rhan, yn chwarae’r
fformat cyflymaf, mwyaf
cyffrous yng ngornestau
dartiau’r byd.
Mae tocynnau, 
yn costio £10.00, ar gael o
www.reddragondarts.com/championofchampions 



Arch-sêr
Ymaflyd Codwm 
Dewch i weld sêr dros ben
llestri’r byd ymaflyd codwm
yn mynd i erbyn ei gilydd
yn y sioe ddifyr yma i’r
teulu, sy’n hwyl ac yn
wallgo bost.

Welwch chi holl wefr a 
miri Ymaflyd Codwm
Americanaidd yn fyw gyda
sêr sydd wedi ymddangos
neu sydd ar fin ymddangos
ar WWE! Yn cynnwys Stevie
Starr aruthr, John Titan y
gwrol ryfelwr sy’n gyhyrau i
gyd, a’r ehedwr mewn
mwgwd o Fecsico MAGICO,
sêr o wledydd Prydain, yr
Unol Daleithiau, Mecsico a
Japan.
£13.00 Oedolyn 
£11.00 Plentyn
£40 Teulu o 4
Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd
SADWRN 10  7.00pm SUL 11  7.30pm
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NOSON AGOSATOCH YNG NGHWMNI

JUSTIN HAYWARD
A’r Gwestai Arbennig Mike Dawes
Justin Hayward ydi llais chwedlonol y Moody Blues, 
yn ddawn fythol fu’n gyfrwng diffinio’r oes roedd yn
gweithio ynddi. Sgrifennodd Justin hits fel Nights in
White Satin a Tuesday Afternoon o’r albwm arloesol
Days of Future Past a chreu hefyd hits clasurol
ddiffiniodd yr oes, a mynd â hi ar ei ben ei hun gyda
Songwriter, Night Flight a’r hit sengl aruthrol Forever
Autumn. Yn y cyngerdd acwstig yma bydd yn
perfformio ffefrynnau’r Moodies a llond gwlad at hynny.
£33.00 | £36.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£33.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 24



IAU 15  7.00pm GWENER 16  7.30pm
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Awst a Medi 2016Medi

Dathliad Cymru
a Chorea 2016
I goffáu a dathlu
treftadaeth Robert Jermain
Thomas (1839-1866), y
Cymro aeth i Gorea’n
cenhadwr arloesol.

Bydd cynrychiolwyr Cymru
a Chorea yn ymgynnull yn
y flwyddyn arwyddocaol
yma, sef canmlwyddiant a
hanner ei farw, mewn
noson o ddathlu gyda Chôr
o Gorea, Côr Cambrensis,
Sound of Wales a Dai
Woolbridge. 
Mynediad Am Ddim ond mae
gofyn tocyn, ar gael o’r Swyddfa
Docynnau neu o godi tocyn ar
lein.

Abba Mania
Bellach derbynnir Abba Mania yn gynhyrchiad teithiol
ABBA penna’r byd. Cyflwyniad cyngerdd arbennig ydi
hwn sy’n dathlu cerddoriaeth ABBA gyda pharch ac yn
ddifyr, gan ddeffro atgofion arbennig o’r dyddiau pan
oedd ABBA’n frenin y tonnau awyr.

Daw Abba Mania â noson rhy dda i’w cholli i selogion, yn
hen a newydd. Ymunwch yn yr hwyl a chael blas ar eich
ffefrynnau i gyd gan gynnwys: Mamma Mia, Voulez Vous,
Dancing Queen, Winner Takes It All, Super Trouper a
llawer mwy.

Cloddiwch y sgidiau platfform o waelod y wardrob,
tynnu’r llwch oddi ar y llodrau llydan ’na a diolch i 
ABBA am y gerddoriaeth.
£17.00 | £20.00
Grwpiau o 10 neu fwy: 1 ym mhob 10 am ddim.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 24



Ar Fynd
SADWRN 17  7.30pm SUL 18  7.00pm 

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Cerddoriaeth
Gyfareddol
Cyngerdd er budd Barnardo
i nodi’r Canmlwyddiant a
Hanner 

Yn serennu Wynne Evans
David Hughes arweinydd

Dewch i glywed
cerddoriaeth y West End,
Broadway a Hollywood fel 
y dylid ei chlywed – yn 
cael ei pherfformio gan
gerddorfa lawn a chanwyr.
At hynny, llais euraid a
smaldod Wynne Evans a
dyna i chi sbloets o noson
ddifyr i bawb.
£16.00 | £18.00 | £20.00
Tocynnau mantais safonol
gostyngiadau o £2.00 y tocyn
(gweler tudalen 22). Grwpiau o
10+: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Let’s Hang On
Mae’r cynhyrchiad arobryn Let’s Hang On yn mynd â chi
ar daith gerddorol drwy yrfa doreithiog un o fandiau
mwyaf llwyddiannus yr oesoedd – Frankie Valli & 
The Four Seasons.

Gewch chi wybod sut y bu i bedwar o hogiau New
Jersey, “hogiau’r ochor bella”, fathu eu naws eu
hunain, sgrifennu’u caneuon eu hunain a chreu cyffro
pop gyda’r mwyaf erioed.

Y stori… y gerddoriaeth… y naws… mae Let’s Hang On
yn rhoi’r cwbl i chi yn y cynhyrchiad byw arbennig yma,
felly codwch eich tocynnau nawr i chi gael gweld pam
mae cynulleidfaoedd yn gadael dan ddweud…

Dyna i chi noson!

‘You guys are dynamite!’ 
Frankie Valli

‘An authentic masterpiece’ 
y BBC

‘These guys are absolutely brilliant’
The Paul O Grady Show

£19.50 | £21.50 | £23.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.50 yn rhatach (gweler
tudalen 22). Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.50 yn rhatach. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 24
Tudalen 24



STAND BY ME
Dathlu Ben E King & The Drifters
Hanes cerddorol rhyfeddol ydi Stand By Me, hanes un
o’r bandiau werthodd fwyaf erioed. Gwelwn yr eiconau,
yr heriau, y dadlau a’r esgyrn cynnen, a adroddir drwy
straeon cyn-aelodau ar sgrin, ochr yn ochr â’r gyfres
enfawr o fwy na hanner cant o hits dros y trigain
mlynedd aeth heibio, gan gynnwys Under the
Boardwalk, Saturday Night at the Movies, Up on the
Roof, On Broadway a llawer mwy.
£26.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 22).

MAWRTH 20  8.00pm IAU 22  7.30pm
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Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2016Medi

Gwrando’r
Gwreiddiau
Lynched 
Grw^p gwerin traddodiadol 
o Ddulyn, Iwerddon ydi
Lynched, sy’n cyfuno
cytgordiau neilltuol i bedwar
llais â threfniannau o’r
bagbibau Gwyddelig, y
consertina, yr acordion
Rwsiaidd, y ffidil a’r gitâr.
Mae eu repertoire yn
ymestyn dros donciau
music-hall smala a
chaneuon pen stryd Dulyn,
baledi clasurol o draddodiad
y Teithwyr, alawon dawns
traddodiadol Iwerddon ac
America, a’u deunydd
gwreiddiol eu hunain.
£14.50 ymlaen llaw
£15.50 ar y diwrnod
Grwpiau o 10+: pob tocyn £1.00
yn rhatach. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 22). 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 24

Tudalen 24



Ar Fynd
MAWRTH 27  1.00pm MAWRTH 27  8.00pm

Capital City Jazz
Orchestra
Gyda’r Gwestai
Arbennig y Canwr
Sacsoffon Nigel
Hitchcock 
Dyma feibion Caerdydd, y
Capital City Jazz Orchestra,
ac yn gwmni iddi’r Canwr
Sacsoffon arobryn Nigel
Hitchcock mewn noson
wefreiddiol o Jazz a
cherddoriaeth Big Band.
Ers ei ddyddiau cynnar
gyda’r Gerddorfa Jazz
Ieuenctid Genedlaethol a’r
pedwarawd sacsoffon
cyfoes Itchy Fingers, aeth
Nigel rhagddo i weithio
gyda phawb, o Ray Charles
i Robbie Williams, ac mae
galw mawr amdano drwy’r
byd yn grwn fel unawdydd
a cherddor sesiwn.
£13.00
Tocynnau mantais safonol
gostyngiadau o £2.00 y tocyn
(gweler tudalen 22). Grwpiau 
o 10+: pob tocyn £2.00 yn
rhatach.
Ar Werth Yn Awr
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Cyngerdd Awr Ginio
Datganiad Rhodd Kenneth Loveland
Emma Halnan ffliwt
Daniel King Smith piano

Mae Emma a Daniel yn perfformio gyda’i gilydd ers 2008
mewn oedfannau a gwyliau gan gynnwys St. Martin-in-
the-Fields, Gw^ yl Gerdd Ryngwladol Bath a Neuaddau
Fairfield. 

Daeth Emma i’r amlwg gyntaf yn enillydd categori
chwythbrennau Cerddor Ifanc y BBC 2010. Yn
ddiweddar enillodd Wobr Cerddoriaeth Glasurol Syr 
Karl Jenkins/Arts Club 2016 (ar y cyd â Classic FM) ac 
o ganlyniad sgrifennwyd Ryers Down iddi. Ar hyn o bryd
mae’n brif ffliwt Cerddorfa Ieuenctid yr Undeb
Ewropeaidd. 

Arweiniodd repertoire concerto helaeth Daniel at lawer o
berfformiadau concerto, gan gynnwys yn y Royal Festival
Hall a sawl theatr yn Ewrop. Perfformiodd ar BBC Radio
3 a BBC Radio Ulster. 

Yn y flwyddyn 2000 y sylfaenwyd Rhodd Kenneth
Loveland, i goffáu a pharhau gwaith Kenneth yn
cynorthwyo cerddorion ifainc. Dyfarnir Rhodd bob
blwyddyn i fyfyriwr perfformio eithriadol ar safon ôl-
raddedig uwch.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 22).

Tudalen 24
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Hydref 2016
Llun 3 7.30pm Moon River and Me*
Gwener 7 7.30pm Hallé*
Sadwrn 8 7.30pm Saturday Night Live yn Neuadd Dewi Sant *
Sul 9 7.30pm Yn Fyw mewn Cyngerdd*
Mawrth 11 8.00pm We Banjo 3
Mercher 12 7.30pm Sixties Gold*
Sadwrn 15 8.00pm Romesh Ranganathan*

Ychydig sydd ar Gael
Mercher 19 7.30pm The Hollies*
Iau 20 7.30pm Welsh National Opera Orchestra*
Mawrth 25 7.30pm The Musical Box*
Sadwrn 29 8.00pm The Magic of Motown*

* Ar Werth Yn Awr 

Maes o Law 



* Ar Werth Yn Awr 

TACHWEDD 2016
Mawrth 1 7.30pm Kevin Bloody Wilson*
Mercher 2 7.30pm Show of Hands*
Iau 3 Drysau am David Essex*

7.00pm
Gwener 4 8.00pm Stewart Lee*

Digital Content Provider 
Sadwrn 5 7.00pm Gw^ yl Goffa Cymru
Mawrth 8 8.00pm Lucy Porter
Sadwrn 12 Drysau am Queen Extravaganza*

7.30pm
Sul 13 3.00pm Cerddorfa Symffoni Prifysgol Caerdydd 
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*
Gwener 18 7.30pm Philharmonia Orchestra*

Maes o Law 
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STEWART
LEE
Mae’r gyfres arbennig yma o gigs
Stewart Lee yn dathlu lansio DVD
y gyfres BBC fawr ei chlod
STEWART LEE’S COMEDY
VEHICLE – SERIES 4.

GWENER 4 TACHWEDD
8.00PM

£22.50
(A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£3.95 y pryniant)



Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2016
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MONDAY 21 NOVEMBER
LLUN 21 TACHWEDD 
7.30PM

CHINESE STATE CIRCUS
SYRCAS WLADOL TSIENA
Dynasty
Over 2000 years of artistry and music
combine in an incredible performance.
Featuring the legendary Shaolin Warriors.

Adults/Oedolion: £25.00*
Children/Plant: £10.00*
Family (2 Adults & 2 Children)/
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant): £50.00*



Maes o Law 
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* Ar Werth Yn Awr 

TACHWEDD 2016
Llun 21 7.30pm Syrcas Wladol Tsiena*
Mawrth 22 7.30pm Deacon Blue*
Mercher 23 7.00pm John Wilson a The John Wilson Orchestra *
Sadwrn 26 Drysau am The Human League*

7.00pm

RHAGFYR 2016
Sul 4 3.00pm The Sixteen
Mawrth 6 Drysau am The Bootleg Beatles*

7.00pm
Iau 8 7.30pm English Chamber Ensemble gyda Miloš Karadaglić
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 Jan Oriau

IAU 15 RHAGFYR 7.30pm

THE RAT PACK AT CHRISTMAS
£28.00 & £29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau
o £3.95 y pryniant





* Ar Werth Yn Awr 

IONAWR 2017
Gwener 6 7.30pm Vampires Rock Ghost Train
Sadwrn 14 7.30pm Tommy Emmanuel*
Iau 26 Stephen K Amos
Gwener 27 – Amryw Lord of the Dance – Dangerous Games*
Sul 29 Oriau

CHWEFROR 2017
Sadwrn 18 7.30pm Paul Carrack*
Mercher 22 7.30pm Philharmonia*

MAWRTH 2017
Gwener 3 7.30pm Cerddorfa Tonkünstler Fienna*
Sadwrn 4 7.30pm Mike and the Mechanics*
Sul 12 7.30pm Lee Nelson
Sul 19 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Iau 23 8.00pm Camille O’Sullivan*

Maes o Law 
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nos Gwener 6 Ionawr 7.30pm



EBRILL 2017
Sadwrn 1 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Dresden*
Sul 2 8.00pm Richard Herring

MAI 2017
Sul 14 3.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Mosgo*
Iau 18 7.30pm Sam Bailey*
Mawrth 23 8.00pm Grand Band (NY)*

MEHEFIN 2017
Gwener 2 7.30pm Royal Philharmonic Orchestra *
Mawrth 6 8.00pm Jimmy Carr*

The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits 

Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2016

* Ar Werth Yn Awr 

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

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

* Ar Werth Yn Awr 



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 £13.00 neu lai.
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Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 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.


