
Croeso’r
Rheolwr

Croeso i lyfryn  
digwyddiadau
Hydref/Tachwedd yn
Neuadd Dewi Sant. 
Mae gennym ddigonedd

o adloniant byw syfrdanol i roi tipyn o wefr
i nosweithiau’r hydref.

Mae’r digrifwyr Stewart Lee, Romesh
Raganathan, Josh Widdicombe, Kevin
Bloody Wilson a Lucy Porter yn ymorol bod
yna lond gwlad o chwerthin ar gynnig ochr
yn ochr â champau acrobatig gyda Syrcas
Wladol Tsieina a chwilio’r bydysawd yng
nghwmni Brian Cox.

Dewch aton ni hefyd i dymhorau newydd
sbon danlli’r Gyfres Cyngherddau
Rhyngwladol sy’n cychwyn â’r Hallé ym
mis Hydref, Gwrando’r Gwreiddiau a’r
Cyngherddau Awr Ginio. Mae yna ganu
gwerin tan gamp gan Show of Hands, 
We Banjo 3 a Martyn Joseph; pop o dras 
a retro gyda Petula Clark, The Human
League, Deacon Blue, The Musical Box,
David Essex a The Queen Extravaganza
ochr yn ochr â chyngerdd i anrhydeddu un
o feibion Caerdydd Roald Dahl ac ynddo’n
seren un o geffylau blaen Hollywood
Michael Sheen, ac ymddangosiad gan 
y sleifar ar YouTube, Dan TDM.

Roger Hopwood, Rheolwr

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Hydref a Thachwedd 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: Michael Sheen, Lucy Porter, Brian Cox, Romesh Raganathan, Dan TDM

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

04-06
Dan sylw
Daw’r Gyfres Cyngherddau
Rhyngwladol â deuddeg
cyngerdd gyda goreuon y
byd i Neuadd Gyngerdd
Genedlaethol Cymru.

Daw’r actor eiconig o
Gymro Michael Sheen at
Gerddorfa Ffilharmonig
Caerdydd yn ei chyngerdd
agoriadol sy’n anrhydeddu
bywyd y brodor o
Gaerdydd, yr awdur 
Roald Dahl.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan sylw
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Yn y Sbotolau

YN Y SBOTOLAU
JOHN WILSON
Ar 23 Tachwedd, mae John Wilson & The John Wilson
Orchestra  yn cyflwyno Music from the Movies – cyngerdd
sy’n cynnwys caneuon a thraciau sain eiconig o ffilmiau
clasurol megis Funny Girl, My Fair Lady, The Wizard of Oz,
Hello Dolly, Star Wars, Gigi a Gone with the Wind.

Ym 1994 y ffurfiodd yr arweinydd a’r trefnwr John Wilson
y John Wilson Orchestra. Mae’r gerddorfa’n cael y gair
drwy’r gwledydd o fod yn ensemble dethol o rai o
gerddorion gorau’r byd, yn arbenigo mewn recordio
traciau sain ffilmiau cyfoes a pherfformiadau cyngerdd
dilys o sgorau cerddorol ffilmiau clasurol. Y tu allan i’r
neuadd gyngerdd cyfrannodd y gerddorfa i recordiadau
traciau sain ffilmiau sy’n cynnwys The Gathering Storm ac

yn 2007 fe’i henwebwyd
am Wobr Grammy am 
y ‘Trac Sain Gorau’ 
am Beyond the Sea yn 
serennu Kevin Spacey 
fel Bobby Darin. 

‘His strong leadership and
fiery stylings seemed to
push the assembled
musicians to ever greater
heights.’
Belfast Telegraph

Yn 2007 roedd John 
Wilson ar restr fer Gwobr
Arweinydd y Royal
Philharmonic Society a
bellach enillodd ei blwy, 
i’w fawr chwenychu, yn
arweinydd, yn drefnydd 
ac yn sgolor, a gydnabyddir
drwy’r gwledydd yn
awdurdod ym meysydd
arbenigol cerddoriaeth
ysgafn, jazz a
cherddoriaeth i’r sgrin, 
yn ogystal â bod yn bleidiwr
angerddol cerddoriaeth
Prydain. 

Dewch at John Wilson &
The John Wilson Orchestra
i noson o gerddoriaeth ffilm
gofiadwy.
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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.

Act i fyddion Ar t ist ig

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

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

LLEFYDD I FWYTA
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. 

Ciniawa

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

Tapas yn Lolfa L3
Pob platiad £2.50Cw^n Poeth yn Lolfa L3

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

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.

GAMELAN CAERDYDD 
Mawrth 6-8pm
Mae repertoire Gamelan
Caerdydd, ensemble
gamelan cymuned
oedolion Neuadd Dewi

Sant, yn cynnwys
cyfansoddiadau
traddodiadol Java a
chyfansoddiadau o’r
gorllewin i’r gamelan. Mae
croeso i aelodau newydd
ymuno â’r cylch gallu
cymysg yma, waeth beth
fo’u profiad blaenorol.

SESIYNAU BLASU’R
GAMELAN I YSGOLION
Mae’r sesiynau’n para
dwyawr fel arfer ac maen
nhw ar gael drwy gydol y
tymor, yn ddelfrydol i
gyfnod allweddol 2 ymlaen.



Proffil
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Pa beth bynnag sydd at eich dant chi –
clasurol, corawl, gyda’r newyddaf oll neu
ar draws terfynau – mae gan y Gyfres
Cyngherddau Rhyngwladol eleni rywbeth i
chi. Ac ynddi gerddorfeydd ac ensembles
ymweld o Dresden, Mosgo, Fienna ac
Efrog Newydd a rhai o unawdwyr mwya’u
parch ein dydd, rydym yn siw^ r y bydd
arnoch eisiau dod aton ni i rai o’r
cyngherddau sydd ar gynnig, neu hyd 
yn oed pob un.

Ymhlith yr uchelfannau mae
• Cymanfa o unawdwyr rhyngwladol gan

gynnwys y pianyddion Pierre-Laurent
Aimard, Benjamin Grosvenor, Angela
Hewitt ac Alice Sara Ott; y ffidler
Natalia Lomeiko a’r gitarydd Miloš
Karadaglić.

• Daw’r giamstar o bianydd Benjamin
Grosvenor at yr Hallé a Syr Mark Elder
yn Ail Concerto Piano pencampwriaethol
Liszt yn y cyngerdd agoriadol.

• Mae Rhamant Rwsia ar gynnig mewn
dau gyngerdd tan gamp. Yr arweinydd
chwedlonol Vladimir Ashkenazy fydd

wrth y llyw gyda’r Philharmonia ac 
Alice Sara Ott mewn coctel penigamp 
o Borodin, Rachmaninov a Tchaikovsky.
Yn ddiweddarach ar y gyfres daw
Cerddorfa Ffilharmonig Mosgo yn ei 
hôl o dan faton Yuri Simonov, ac i’w
canlyn clasuron gan Rimsky-Korsakov,
Prokofiev a Shostakovich.

• Mae’r sleifar o gitarydd Miloš
Karadaglić a’r English Chamber
Ensemble yn sirioli dyddiau dwl mis
Rhagfyr â chlasuron y gitâr a phigion 
o’i albwm newydd Bluebird.

• Hud y tymor yng nghwmni The Sixteen
mewn cyngerdd o gerddoriaeth gorawl
a ysbrydolwyd gan Y Tri Brenin –
gwledd o ffefrynnau cyfarwydd,
danteithion arbennig a rhywbeth braidd
yn anarferol yn yr hosan Nadolig.

• Esa-Pekka Salonen sy’n arwain Strauss,
a’r Philharmonia’n dathlu ei
dengmlwyddiant a thrigain.

• Rhydd Tonkünstler Fienna ei dro cyntaf
am Gaerdydd gyda’r Prif Arweinydd

CYFRES O GYNGHERDDAU
RHYNGWLADOL 
O Fosgo i Efrog Newydd… Mae Deuddeg o
Gyngherddau Gyda Goreuon y Byd yn eich 
Aros chi yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol 



Neuadd Dewi Sant
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CYFRES O GYNGHERDDAU RHYNGWLADOL 
2016-2017

Gwener 7 Hydref | 7.30pm
Hallé

Iau 20 Hydref | 7.30pm
Cerddorfa, Corws a Chôr Cymuned Opera 
Cenedlaethol Cymru

Gwener 18 Tachwedd | 7.30pm
Philharmonia Orchestra

Sul 4 Rhagfyr | 3.00pm
The Sixteen

Iau 8 Rhagfyr | 7.30pm
English Chamber Ensemble Gyda Miloš Karadaglić 

Mercher 22 Chwefror | 7.30pm
Philharmonia Orchestra

Gwener 3 Mawrth | 7.30pm
Cerddorfa Tonkünstler Fienna

Sul 19 Mawrth | 3.00pm
Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

Sadwrn 1 Ebrill | 7.30pm
Cerddorfa Ffilharmonig Mosgo

Sul 14 Mai | 3.30pm
Cerddorfa Ffilharmonig Mosgo

Mawrth 23 Mai | 8.00pm
Grand Band (Efrog Newydd)

Gwener 2 Mehefin | 7.30pm
Royal Philharmonic Orchestra

Yutaka Sado a’r bianyddes ddigon o
ryfeddod Angela Hewitt.

• Chwe unawdydd a chwe phiano –
Grand Band a greodd gyffro yn Efrog
Newydd yn dod â cherddoriaeth gyda’r
newyddaf oll at ein glannau yn eu
début yng Nghymru.

• Cyfansoddwr cerddoriaeth gorawl
aruthrol y degawd, Eric Whitacre, 
sy’n dwyn y gyfres i ben, yn arwain y
Royal Philharmonic Orchestra mewn
cyngerdd o’i gerddoriaeth, yn cynnwys
Deep Field, y darn a greodd gynnwrf 
yn y BBC Proms y llynedd.

Mae’r tocynnau’n £8.50 – £39.50 
Tocynnau Platinwm £48.00 (yn cynnwys sedd 
yn Rheng 1, rhaglen a gwydraid o champagne).
Arbedwch chi 20% ar bris tocynnau sengl o godi
pecyn tanysgrifio.

Tudalen 32

Alice Sara Ott – © Esther Haase Eric Whitacre



Mae cyfres 2016/17 yn
cychwyn â Chyngerdd yr
Annisgwyl: Dathlu Roald
Dahl (Gwener 21 Hydref),
yn cynnwys Première Byd
Mr Dahl wedi’i seilio 

ar fywyd lliwgar yr awdur a’r brodor o
Gaerdydd, a adroddir gan yr actor eiconig
o Gymro Michael Sheen.

Mae’r cyngerdd teulu hudol yma’n rhan 
o w^ yl Dinas yr Annisgwyl Caerdydd, sy’n
dathlu can mlynedd o Dahl, a aned yn
Llandaf ym 1916. Mae gweddill y rhaglen
ynghlwm â blynyddoedd Dahl yn beilot yn
ystod y rhyfel (Spitfire, Preliwd a Ffiwg
Walton); ei wreiddiau yn Norwy (ein hoff
Gyfres Peer Gynt gan Grieg) ac un o’i
hanesion mwyaf poblogaidd (Charlie and
the Chocolate Factory).

Daw ffefryn bythol-boblogaidd y teulu
Noson yn y Pictiwrs yn ei ôl (Gwener 9
Rhagfyr) ac ynddo rai o themâu ffilm
mwyaf Hollywood gan gynnwys Superman,
Indiana Jones, Gladiator, Pirates of the
Caribbean, Thunderbirds a Psycho. At
hynny mae Première Cymru cerddoriaeth 
o Star Wars Episode VII: The Force
Awakens.

Yn 2017, mae’r gerddorfa’n dathlu
dyddiad mwyaf rhamantaidd y flwyddyn
â’r Cyngerdd Arbennig Dydd Sant Folant
(Mawrth 14 Chwefror), cyn i’r tymor ddod 
i ben â Gogoniant Strauss ac Elgar 
(Gwener 30 Mehefin).
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Proffil

CERDDORFA FFILHARMONIG
CAERDYDD ar fin cyflwyno ei
thymor mwyaf cyffrous eto – 
yn cynnwys un o geffylau blaen
Hollywood!

Tymor 2016/17 

CERDDORFA 
FFILHARMONIG 
CAERDYDD 

Adroddwr Gwadd Arbennig: Michael Sheen – © Sarah Dunn



SUL 2  7.30pm IAU 4  8.00pm

Gwrando’r
Gwreiddiau
Southern Tenant 
Folk Union
Mae Southern Tenant Folk
Union, un o’r bandiau
gwerin/glaswellt glas
mwya’u clod yng
ngwledydd Prydain heddiw,
newydd ryddhau eu
seithfed albwm, ‘What Kind
Of Worker Do You Want To
Be?’, ac ers rhoi cychwyn
arni yn 2006 aethant â’u
sioe fyw gyffrous ar daith
drwy hyd a lled gwledydd
Prydain, Iwerddon, yr
Iseldiroedd a’r Almaen. 
£14.00 ymlaen llaw
£15.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Gwobrau 
Academi
Brydeinig Cymru
2016
Cerddwch y carped coch 
a dod aton ni i ddathlu
chwarter canrif o Wobrau
Academi Brydeinig Cymru.
Mae tocynnau VIP ar gael
i’r cyhoedd yn ogystal ag i
aelodau o’r Diwydiant a’u
gwesteion, yn cynnwys
croeso diodydd Champagne
Taittinger a Pharti Wedyn.

2 Hydref 2016. Dyfodiaid y
carped coch o chwech o’r
gloch ymlaen. Y seremoni’n
cychwyn am hanner awr
wedi saith. Mae pris y tocyn
yn cynnwys hefyd y parti
wedyn tan ddau o’r gloch 
y bore.
£90.00
Grwpiau o 5 neu fwy: 
£80.00 yr un.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.

LLUN 3  7.30pm

Moon River 
and Me
Dyma’r unig sioe deyrnged i
Andy Williams sy’n serennu
Jimmy Osmond, a bydd y
sioe newydd sbon danlli
yma â’i llond o gerddoriaeth
arobryn, pytiau ffilm
hiraethlon ac atgofion
arbennig am Andy Williams
yn eich cyffwrdd ym mhwll
eich calon. Bydd Jimmy’n
canu’r caneuon wnaeth
Andy Williams yn hoff gan
filiynau, gan gynnwys Music
To Watch Girls By, Happy
Heart, Can’t Take My Eyes
Off You a’r gân a ddeuai’n
arwyddgan ganddo, Moon
River.
£27.50 | £30.00 
£75.00 (VIP Ticket)
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £27.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32
Tudalen 32



Petula Clark
Yn Fyw mewn
Cyngerdd
Mewn gyrfa syfrdanol yn
ymestyn dros saith degawd
mae Petula Clark yn
archseren ac yn chwedl
ryngwladol yn wir. Mae 
hi’r Gantores o Brydain a
werthodd fwyaf yn hanes
recordio, sef dros 68 miliwn
o recordiau ledled y byd, a
hyd heddiw mae’n teithio’n
rheolaidd drwy’r byd yn
grwn.

Bydd y sioe’n cynnwys ei
hits yn ogystal â phigion 
o’i halbwm newydd From
Now On.
£25.00 | £35.00 | £45.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £25.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd
GWENER 7  7.30pm SADWRN 8  7.30pm SUL 9  7.30pm
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Saturday Night
Live yn Neuadd
Dewi Sant 
Cymanfa syfrdanol o
berfformwyr dan yr unto
mewn noson ryfeddol o
gerddoriaeth, comedi a
dawns gyda gorau’r byd.

Yn gwmni i'r llywydd Kevin
Johns MBE mae côr gwych
Tim Rhys Evans, Only Boys
Aloud, seren y ddrama
gerdd arobryn yn y West
End Wicked, Hayley
Gallivan, dawnswyr
Britain’s Got Talent Groove
Thing, un o derfynwyr The
Voice ar y BBC Liss Jones,
seren Stella ar Sky 1 Craig
Gallivan, y dewin llygad-
dynnol Ceri Dupree a’r
cyffro rhyngwladol ym 
myd opera Wynne Evans.
£16.00 | £18.00 | £24.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £16.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant. Ar Werth Yn Awr

Hallé
Syr Mark Elder arweinydd
Benjamin Grosvenor piano

Dvorák The Golden Spinning
Wheel
Liszt Concerto Piano Rhif 2
Beethoven Symffoni Rhif 6
Pastoral

Creodd Benjamin Grosvenor
gynnwrf yn y BBC Proms 
yn 2011. Bum mlynedd 
yn ddiweddarach heb eto
ostegu mae’r cyffro ac mae
Grosvenor yn cychwyn ein
tymor â’r un concerto, yng
nghwmni’r Hallé sydd ar y
brig ar hyn o bryd dan ei
Chyfarwyddwr Cerddoriaeth
Mark Elder. Mae yma hefyd
gyfaredd hud a lledrith The
Golden Spinning Wheel
Dvorák a grym elfennol
Symffoni Pastoral Beethoven.
£8.50 – £39.50
Tocynnau Platinwm (yn cynnwys
sedd yn Rheng 1, gwydraid o
champagne a rhaglen): £48.00.
Gostyngiadau Ar Gael. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32
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TAPAS
GWELER TUDALEN 02
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MAWRTH 11  1.00pm MAWRTH 11  8.00pm MERCHER 12  7.30pm

Gwrando’r
Gwreiddiau 
We Banjo 3
Mae’r pedwarawd arobryn
We Banjo 3 +1 o Galway,
Iwerddon yn cyfuno
Cerddoriaeth Wyddelig 
â dylanwadau America’r
Oes o’r Blaen a chanu’r
Glaswellt Glas i ddatgelu
cyfoeth treftadaeth a
gwreiddiau’r banjo. Pan
gwyd y fintai yma o frodyr 
ar adain pencampwriaeth,
asbri a joie de vivre, mae
traed yn tapio a’r galon yn
curo’n gyflymach.
£14.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu 
fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Sixties Gold
I garwyr cerddoriaeth y
Chwe Degau, dyma’r
gymanfa orau fyw fyd bosib
na welir moni fyth eto. 

Aeth sengl gynta’r Searchers
i Rif 1 a chyfanswm o 128 o
wythnosau yn y siartiau.

Torrodd Brian Poole & The
Tremeloes afael haearnaidd
Lerpwl a mynd yn eu
blaenau i gael 21 o hits.

Creodd P.J. Proby sôn
amdano’i hun pan holltodd
ei drowsus ac ysgytio’r
wlad – 91 o wythnosau 
yn y siartiau.

Treuliodd Wayne Fontana
dros 75 o wythnosau yn
siartiau Prydain.

Gwestai Arbennig – yn syth 
o America, Gary Puckett &
Union Gap.
£32.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant. 
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

Cyngerdd 
Awr Ginio
Paul Carr – organ
Paul Carr ydi’r
Cyfarwyddwr Cerddoriaeth
yn St Paul’s, Birmingham
a’r Cerddor Preswyl yn
Holy Trinity, Wordsley,
swyddi mae’n eu cyfuno 
â rhaglen brysur yn
ddatgeiniad solo.
Rhyddhawyd recordiad CD
solo début Paul, French
Flavours, yn 2012 ar label
Regent Records ac roedd
yn fawr ei glod ag y
beirniaid.

Mae’r rhaglen heddiw’n
cynnwys gweithiau gan
Hollins, Bach, Soler, 
Kiefer a Coates.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Firebird
Thomas Søndergärd
arweinydd
Emily Benyon ffliwt
Sarah Connolly 
mezzo soprano

Ysbrydolwyd Firebird
Stravinsky gan straeon
tylwyth teg Rwsia am yr
aderyn pefriol hudol all 
fod naill ai’n fendith neu’n
felltith. Mae’r rhaglen yn
cynnwys hefyd sgôr ballet
arall gan Diaghilev a
Prélude à l'après-midi d'un
faune Debussy. Y mezzo
soprano Sarah Connolly sy’n
perfformio Sheherazade
Ravel a daw Emily Beynon
yn ei hôl i Gymru ar gyfer 
y Concerto i’r Ffliwt a’r
Gerddorfa gan Ibert.
£15.00 – £37.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant. Rhai
Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth Yn Awr

Ar Fynd
IAU 13  7.30pm

Romesh
Ranganathan
Irrational
Yn Irrational bydd Romesh
yn archwilio’r achosion
sy’n agos at ei galon ac 
yn egluro pam mae pawb
arall ymhell ohoni yn
hynny o bethau.

Bu’r ddwy flynedd a 
aeth heibio’n anhygoel i
Ranganathan yn sgîl ei
ddwy sioe yng Ngw^ yl
Caeredin oedd yn fawr eu
clod gan y beirniaid, ac
enwebu Rom Wasn’t Built
In A Day a Rom Com am 
y Gwobrau yng Ngw^ yl
Caeredin a fawr
chwenychir, y Sioe Orau
a’r Newyddian Gorau.
Mae’r sioe newydd yma’n
addo’n deg bod yr un mor
sgubol o lwyddiannus!
£18.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Pob Tocyn Wedi’i Werthu

GWENER 14  8.00pm SADWRN 15  8.00pm

10 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

Rotary Wessex 
Yn cyflwyno Abba
Arrival
Perfformiodd y deyrnged
Abba ryngwladol, fawr ei
gwobr, Arrival, i dai dan eu
sang a miliynau o wylwyr
teledu mewn dros ugain 
o wledydd.

Enillodd bleidlais y Band
Teyrnged Abba Gorau a
Mwyaf Dilys yn 2013, 2014
a 2015 gan Glwb Selogion
Abba Gwledydd Prydain.

www.abba-arrival.co.uk
£12.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.

Tudalen 30



The Hollies 
Does dim angen act 
yn gefn, a’r Hollies yn
perfformio’u Clasuron –
The Air That I Breathe,
Carrie Anne, Bus Stop,
Just One Look, Stop Stop
Stop, On a Carousel, Long
Cool Woman In a Black
Dress, He Ain’t Heavy, 
He’s My Brother a hits 
eto lawer mewn Dathliad
Hollies mwy na dwyawr.
£26.50 | £29.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Defnyddwyr
cadeiriau olwyn ynghyd ag un
cydymaith: seddi’r stalau £26.50
yr un. 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 £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 11

Neuadd Dewi Sant
Hydref a Thachwedd 2016Hydref

LLUN 17  7.30pm MERCHER 19  7.30pm

Tudalen 32

Mae Opera & Ballet International yn falch o gyflwyno
cynhyrchiad gan Ellen Kent gydag unawdwyr rhyngwladol,
corws mawr ei glod a cherddorfa lawn.

Verdi Nabucco
Gyda Chorws Enwog y Caethweision 
Hebreaidd
Mae corws atgofus a melodaidd Verdi a ganir gan y
Caethweision Hebreaidd yn dilyn helyntion yr Hebreaid
yn cael eu gorfodi gan Nabucco Frenin Babilon i adael
eu mamwlad a mynd yn alltudion.

Mae’r hanes grymus yma’n frith gan ddialedd, dinistr a
chenfigen. Cynhyrchiad ysblennydd wedi’i lwyfannu’n
draddodiadol ac iddo setiau a gwisgoedd gwych ac
effeithiau goleuo a llwyfan sy’n cynnwys llosgi teml
Solomon yn ulw. Mae Nabucco yn addo’n deg bod 
yn noson i’w chofio.

Canir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg.
£15.00 | £19.00 | £23.50 | £27.00 | £32.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant a Chyfeillion Clwb Ellen Kent: pob tocyn 
yn y 3 band prisiau uchaf £5.00 yn rhatach (uchafrif 4 tocyn – ni ellir 
ei ddefnyddio ynghyd â disgowntiau eraill). Plant dan 16, Pobol anabl
ynghyd ag un cydymaith: tocynnau hanner pris. Pobol dros eu 60: 
pob tocyn £2.00 yn rhatach. Grwpiau o 10 – 19: pob tocyn £1.00 yn
rhatach. Grwpiau o 20+: pob tocyn £2.00 yn rhatach. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32



Ar Fynd
GWENER 21  7.30pm 

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Rebecca Evans – © Sian Trenberth Tomáš Hanus

IAU 20  7.30pm 

Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd 
Cyngerdd yr Annisgwyl: 
Dathlu Roald Dahl

Michael Bell arweinydd
Only Boys Aloud

Walton Spitfire, Preliwd a
Ffiwg, Grieg Cyfres Peer Gynt,
Elfman Charlie and the
Chocolate Factory, Bernard
Kane yr Ieuaf Mr Dahl
(première byd)

Yn serennu Michael Sheen

Mae tymor 2016/17 yn
cychwyn yn grand o’i go’ â
chyngerdd o waith wedi’i seilio
ar fywyd gwamal a lliwgar yr
awdur genedigol o Gaerdydd
Roald Dahl. Estynnwn groeso
i’r actor eiconig o Gymro
Michael Sheen yn Première
Byd cyffrous Mr Dahl gan y
cyfansoddwr o Gymro Bernard
Kane yr Ieuaf.
£5.00 – £26.50
Rhai Gostyngiadau a Disgowntiau
Tymor ar gael. Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa, Corws a Chôr
Cymuned Opera Cenedlaethol
Cymru
Tomáš Hanus arweinydd
Rebecca Evans soprano
Karen Cargill mezzo soprano

Mahler Symffoni Rhif 2 Resurrection

Mae Symffoni Resurrection Mahler yn cwmpasu
gorfoledd, anobaith a hiraeth ac yn cyrraedd ei
phenllanw mewn gweledigaeth frawychus o’r Farn
Fawr a goronir gan un o’r diweddgloeon mwyaf
tangnefeddus o lawen mewn unrhyw symffoni gan
Mahler. Ac iddi dros gant o chwaraewyr, a chorws 
a dau unawdydd ar lwyfan, mae perfformiadau’r
symffoni yma bob amser yn achlysur arbennig. Fe’i
harweinir gan Gyfarwyddwr Cerddoriaeth newydd
Opera Cenedlaethol Cymru Tomáš Hanus.
£8.50 – £39.50
Tocynnau Platinwm (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid 
o champagne a rhaglen): £48.00. Gostyngiadau Ar Gael. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32
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Neuadd Dewi Sant
Hydref a Thachwedd 2016Hydref

SADWRN 22  1.00pm SADWRN 22  1.00pm SADWRN 22  8.00pm 

Gweithdy Trïo’r
Gamelan
Lefel 1
Caiff y teulu i gyd flas ar
ein hofferynnau taro efydd
hardd o Java a dysgu
chwarae darn traddodiadol.
Mae’r sesiynau dwyawr 
yn hwyl ac yn ymarferol 
o’r dechrau i’r diwedd, yn
cynnig rhywbeth newydd
pa un a ydych chi’n
offerynnwr brwd ynteu 
heb unrhyw brofiad cynt. 

Mae gweithdai Trïo yn
addas i saith oed a hy^n,
rhaid i blant dan un
mlwydd ar ddeg fod yng
nghwmni oedolyn cyfrifol.
£8.00
Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth Yn Awr

Josh
Widdicombe
What Do I Do Now…
Ers iddo gefnu dros dro 
ar stand-up mae Josh 
wrthi fel lladd nadroedd ar
bethau eraill ond peidiwch
â phoeni, yn ei amser
rhydd cafodd lond gwlad 
o fân bethau’n dân ar ei
groen, a bellach dyma’i
gyfle i sôn amdanyn nhw
ar lwyfan (ar wedd jôcs).
Os gwelsoch ef o’r blaen 
ar y teledu a chael blas,
dyma’r sioe i chi. Os nad
oedd wrth eich bodd,
mae’n debyg nad hon 
mo’r sioe i chi damaid.
£18.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cyngerdd
Cyfoes Awr
Ginio
Smith Quartet
Bellach ar ei drydydd
degawd mae’r Smith
Quartet ar flaen y gad ym
myd cerddoriaeth newydd.
Pleidiodd weithiau
cyfansoddwyr enwoca’r
byd. Heddiw mae’n
perfformio gweithiau gan
Arvo Pärt, Philip Glass,
Kevin Volans a Michael
Nyman.

Cefnogir y Cyngherddau
Cyfoes Awr Ginio gan
Gyngor Celfyddydau Cymru
a’u pris ydi Talwch Be
Fynnwch.

Tudalen 32

Tudalen 32



Ar Fynd

The Musical
Box
Yn ail-greu ‘Selling
England by the
Pound’
Yn gyfle heb ei ail i
ddarganfod cyngherddau
cyfriniol Genesis ac i ail-
fyw ennyd hanesyddol ym
myd roc, The Musical Box,
a drwyddedir ac a gefnogir
gan Genesis a Peter
Gabriel. 

Mae The Musical Box 
yn adnabyddus ar gorn
atgynhyrchu’n raenus
berfformiadau hanesyddol
Genesis ers 1993 ac mae’n
mynd â’r selogion am 
dro drwy amser, yn cynnig
cyfle i bobol ail-fyw hud y
profiad dihafal yma gyda
chelfi ac elfennau gweledol 
yr un ffunud â’r gwreiddiol. 

£32.50
Cylch Aur £46.50.
Ar Werth Yn Awr

Dan TDM
Ar Daith
Am y tro cyntaf erioed,
mae Dan TDM, un o
YouTubiwrs mwya’r byd, 
ar daith. Yn cynnwys hwyl
i’r teulu i gyd, bydd y daith
yn dod â chymeriadau o
fyd Dan yn fyw i’r llwyfan,
gan gynnwys ei gw^n smwt,
y Doctor Trayarous a fflyd 
o ffrindiau eraill, ar antur
Diamond Minecart
anhygoel! 

Casglodd fideos Dan fwy
na deuddeng miliwn o
danysgrifwyr ac fe’u
gwelwyd dros saith biliwn o
weithiau ar draws ei ddwy
sianel YouTube arobryn,
sy’n ei wneud yn un o’r
crewyr YouTube a wylir
fwyaf ar y blaned.
£15.00 | £18.00 | £21.00
Amryw uwchraddiadau ar gael*
*Ar gael o godi tocynnau £21.00. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Pob Tocyn Wedi’i Werthu

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Mewn Cyngerdd 
yn Cynnwys Bandiau
Gwirfoddol Cyfun,
Pibau, Drymiau a
Chôr Spitfire yr RAF
Bydd Cymdeithas Bandiau
Gwirfoddol y Llu Awyr
Brenhinol yn rhoi stondin
i’w menter fwyaf erioed i 
roi i chi gyngerdd o
gerddoriaeth fywiog ac
alawon poblogaidd fydd 
at ddant pob oed. Bydd 
y repertoire milwrol eang
yn dod â ffefrynnau oesol
yr RAF megis The Dam
Busters’ March a
Gorymdaith yr RAF drwodd
i Gwy^r Harlech a hyd yn
oed The Lion King!
£12.00
Ar Werth Yn Awr

SUL 23  3.00pm MAWRTH 25  7.30pm IAU 27  
1.30pm & 7.00pm

Tudalen 32



SADWRN 29  8.00pm SUL 30  3.00pm MAWRTH 1  1.00pm

The Magic of
Motown 
Taith Dengmlwyddiant
REACH OUT®

Mae’r parti pen-blwydd deg
oed yma’n dathlu hanner
canmlwyddiant y gân ar 
frig y siartiau, Reach Out 
I’ll Be There.

Mae chwedl y Four Tops,
Supremes, Temptations,
Jackson 5, Isley Brothers,
Stevie Wonder, Marvin Gaye,
Diana Ross, Lionel Richie 
a rhagor yn dal i fynd.

Dros 36 o glasuron a 
adfywir gan gast enfawr
gyda gwisgoedd pefriol,
symudiadau dawns 
digon i’ch dallu a dawn
gerddorol wych.
www.easytheatres.com
£26.50
Grwpiau 1 ym mhob 10 am ddim.
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

Nos Glangaea
Bwgandibethma
Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol Cymreig 
y BBC
Cerddorfa Genedlaethol 
a Chôr Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru

Yn cynnwys clasuron
bwgampus megis
Ghostbusters a’r thema o
Edward Scissorhands, mae
i’r digwyddiad yma bopeth
sydd eisiau i godi croen
gw^ ydd arnoch chi. Rhowch
eich gwisg ffansi
amdanoch a dod i ymuno
yn yr hwyl.
£15.00
Tocynnau Teulu ar gael yn y
Swyddfa Docynnau (nid ar lein):
£15.00 | £20.00. Rhai
Gostyngiadau Ar Gael (rhowch
ganiad i 029 2087 8444 neu fynd
i stdavidshallcardiff.co.uk i gael
manylion).
Ar Werth Yn Awr

Cyngerdd 
Awr Ginio
Matthew Jones –
ffidil/fiola
Annabel Thwaite –
piano
Mae gan Matthew yrfa
berfformio a dysgu
amrywiol, yr un mor
gartrefol yn perfformio
repertoire clasurol neu
gyfoes neu gyngherddau’n
gyfan gwbl o’r frest. Yn
cyfeilio iddo bydd Annabel
Thwaite, a gydnabyddir yn
un o’r pianyddion amlaf eu
doniau a mwyaf carismatig.

Ar y cyd â Gw^ yl Bro
Morgannwg
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
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Ar Fynd
MAWRTH 1  7.30pm MERCHER 2  7.30pm

Kevin Bloody
Wilson
A’r gwestai arbennig
Jenny Talia
Yr ail Daith Canu’n Iach...
efallai

Nid dim ond perfformiad
cyngerdd mo un o sioeau
Kevin Bloody Wilson; i’r
rhan fwyaf o bobol mae’n
ddigwyddiad llond ei groen
ac yn gyfle i’w dicio oddi
ar eich rhestr ‘hanfodion
cyn huno’, yn siawns i weld
chwedl gomedi ryngwladol
ddihafal Awstralia. Bu
gwerthu mwy na phedair
miliwn o unedau a chael 
ei enwebu am Awstraliad 
y Flwyddyn yn gyfrwng
iddo ennill ei blwy –
chwedl Billy Connolly –
yn Awstraliad digrifa’r byd.
£29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Show of Hands 
Gyda Miranda Sykes
Ac yn Gefn Megan Henwood
Walk With Me – Taith Fawr yr Hydref

Does dim dwywaith nad ydi Show of Hands yn un 
o’r grymoedd cryfaf mewn cerddoriaeth acwstig ar 
hyn o bryd – yn bartneriaeth wreiddiau orau a mwyaf
poblogaidd Lloegr ac yn dipyn o “fand y bobol”, 
yn rhoi llafar ar gân yn rheolaidd i obeithion, ofnau 
a straeon bywydau ugeiniau o bobol ifanc. 

A Miranda Sykes gyda nhw ar y basgrwth fe’u
cydnabyddir yn eang am eu caneuon gwreiddiol
atseiniol, eu dawn gerddorol drawiadol a’u perthynas
hynod â’r gynulleidfa.
£22.00 
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

Tudalen 32



IAU 3  
Drysau 7.00pm

GWENER 4  8.00pm

David Essex 
I’ll Be Missing You
Mae’r canwr, y
cyfansoddwr a’r actor
adnabyddus drwy’r
gwledydd David Essex OBE
wedi cyhoeddi ei daith fawr
gyntaf ers pedair blynedd.
Bu gan David yrfa hynod 
a gyfunodd gyngherddau,
recordiau, theatr,
cyfansoddi, ffilmiau a
theledu’n drawiadol o
lwyddiannus. Mae ei dair
sengl ar hugain yn y 30
Uchaf ym Mhrydain yn
unig yn cynnwys Rock 
On a enwebwyd am
Grammy©, Lamplight,
Hold Me Close a Gonna
Make You A Star a roes
enw David ar enau pawb.
£28.50 | £38.50 | £75.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £28.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant. Ar Werth Yn Awr
Ychydig Sydd Ar Gael 
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Tudalen 32

Stewart Lee
Digital Content Provider 
Digwyddiad Byw Dethol i lansio DVD 
Stewart Lee’s Comedy Vehicle (Cyfres 4).

Bydd Stewart Lee yn perfformio sioe fyw sy’n cynnwys
deunydd newydd mae’n ei hwylio at ei daith Content
Provider, a bydd pob tocyn yn cynnwys copi argraffiad
cyfyngedig arbennig iawn o’r DVD newydd (lansiad
10/10/2016).

Daw pob DVD mewn cas cadw argraffiad cyfyngedig 
a gynlluniwyd gan yr artist Luke Drozd – dim ond ar 
gael i ddeiliaid tocynnau i’r sioe fyw yma (i’w gasglu 
ar y noson). 

‘Imagine Dave Allen teaching media studies’ 
Evening Standard

‘Provocative, defiant and challenging originality’
The Times

‘Lee remains one of the best stand-ups in the country’
★★★★ Metro

‘The best comedian in Britain’ 
★★★★★ Mirror

£22.50

A Thâl Gwasanaeth Tocynnau  o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32



Ar Fynd
SADWRN 5  7.00pm MAWRTH 8  8.00pm IAU 10  7.30pm

Unfed ar Bymtheg ar Hugain 

W
^
yl Goffa

Flynyddol Cymru
Er budd Apêl Pabïau’r
Lleng Brydeinig
Frenhinol
Band Catrodol y Cymry
Brenhinol. Arweinydd: Yr
Uwchgapten Denis Burton
MMus FLCM ARCM psm.

Côr Meibion yn Llu. Côr
Ieuenctid. Corws Opera
Cenedlaethol Cymru.
Arweinydd: Alwyn
Humphreys. Organydd:
David Geoffrey Thomas.

Mwstwr Enfawr Baneri
Milwyr, Cyn-Filwyr,
Cymdeithas Hen Filwyr,
Sifiliaid a’r Lleng Brydeinig
Frenhinol. A Sêr Gwadd
Arbennig i’w cyhoeddi.
£10.00 | £15.00 | £20.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£10.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Lucy Porter
Consequences
Sioe newydd ddigri dat
ddagrau o ddatguddiadau
personol o bwll y galon 
a sylwadau diwylliannol
brathog gan y stand-up
Lucy Porter. 

Bydd Lucy’n cwmpasu rhai
o’r canlynol (efallai’r cwbl):
sensoriaeth, y gynnen
rhwng y cenedlaethau,
moeseg ddiwinyddol, cwrw
cartref, gwneud cwisiau,
Britpop y 1990au, heboga
a Gary Wilmot. Mae Lucy
ar y teledu a’r radio’n
rheolaidd (QI, Mock The
Week, The News Quiz).
£14.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Daphnis et Chloé
Tadaaki Otaka arweinydd
Thomas Zehetmair ffidil
Corws Cenedlaethol
Cymreig y BBC

Mae lluoedd ar y cyd y
gerddorfa a’r corws yn
darlunio cariad a cholled
yng Ngroeg yr henfyd drwy
sgôr foethus Ravel i’r ballet
Daphnis et Chloé, darn
comisiwn i Serge Diaghilev.
Cyn hynny mae’r ffidler
eithriadol Thomas
Zehetmair yn perfformio Ail
Concerto Ffidil Prokofiev.
£15.00 – £37.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant. Rhai
Gostyngiadau Ar Gael (rhowch
ganiad i 029 2087 8444 neu fynd
i stdavidshallcardiff.co.uk i gael
manylion). Ar Werth Yn Awr

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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SADWRN 12  Drysau 7.30pm SUL 13  3.00pm

Queen Extravaganza 
Roger Taylor o Queen a greodd a chynhyrchu Queen
Extravaganza sy’n dod yn ei ôl i wledydd Prydain i
chwarae taith arbennig i ddathlu deugeinmwyddiant
albwm eiconig Queen, A Night At The Opera, a ystyrir 
ers talwm yn un o albymau roc mwya’r oesoedd, a
gynhyrchodd draciau clasurol fel You’re My Best Friend,
Love of My Life, cân Taylor ei hun I’m In Love With My
Car, yn ogystal â chân chwedlonol y band Bohemian
Rhapsody.

Mae The Queen Extravaganza, a gynhyrchir gan 
Roger Taylor gyda’i gyd-aelod o Queen Brian May, 
wedi’i lunio’n arbennig i roi lle i selogion newydd, 
ynghyd â hen selogion, ddathlu cerddoriaeth Queen.
Mark Fisher greodd elfennau llwyfannu a chynhyrchu
The Queen Extravaganza, a dal i’r dim gynllun a chyffro
enwog perfformiadau byw chwedlonol Queen.

Heno byddant yn perfformio A Night At The Opera ar 
ei hyd a detholiad o hits clasurol Queen. 

‘It’s our own official tribute band’
Roger Taylor

£28.50
Tocynnau Platinwm £46.50.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa
Symffoni
Prifysgol
Caerdydd 
Somme100Film: The
Battle of the Somme
Ddydd Sul y Coffa dewch
aton ni i gofio’r rheini a
syrthiodd ym Mrwydr y
Somme. Bydd y pnawn 
yn cychwyn â thrafod
propaganda a’r frwydr, 
ac yn dod i ben mewn
dangosiad o’r ffilm fud
wreiddiol o’r flwyddyn 1916
gan Geoffrey Malins a John
McDowell i gyfeiliant byw
gan Gerddorfa Symffoni
Prifysgol Caerdydd. Sgôr 
y gerddoriaeth (2006) 
gan Laura Rossi.
£8.00
Tocynnau mantais safonol a
phlant dan 18: pob tocyn £3.00
yn rhatach (gweler tudalen 30).
Cynnig 2 am £10.00.
Ar Werth Yn Awr
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Ar Fynd
LLUN 14  7.30pm MAWRTH 15 & 

MERCHER 16  7.30pm
IAU 17  7.30pm

Rebecca
Ferguson
Lady Sings The Blues
Wedi’i aildrefnu o 
16 Chwefror

Yn dilyn yng nghamre 
Billie Holiday a Diana
Ross, mae’r archseren
ganu Rebecca Ferguson 
yn ei hôl, yn rhoi stondin
i’w llais fel mwg ar ei
thrydydd albwm Lady Sings
the Blues. Pan ryddhawyd
Heaven, albwm début
Rebecca, cafodd groeso
aruthrol gan y beirniad a
mynd yn ei flaen i werthu
miliwn o gopïau.
Cymharodd rhai beirniad 
ei llais ag Aretha Franklin,
Nina Simone a Macy Gray.
£22.50 | £28.50 | £35.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £22.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

Yr Athro Brian
Cox yn Fyw
Mae’n bosib mai’r Athro
Brian Cox ydi cyfathrebwr
blaenllaw’r byd ym maes
popeth gwyddonol. Yn 
sgîl ei ddawn gynhenid
gwneud materion cymhleth
yn aruthrol o ddifyr ac yn
hawdd eu dirnad mae ei
sioeau gwyddoniaeth ar 
y teledu’n torri tir newydd 
o ran cyrraedd cynulleidfa
a bod yn hyddeall. Bydd 
y sioe’n mynd â’i
chynulleidfaoedd ar daith
syfrdanol drwy ofod ac
amser, yn cloddio i ‘uchel
wyddoniaeth’ ac yn hwylio
mynd ar gyrion y bydysawd
hysbys.
£30.00 | £40.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Pob Tocyn Wedi’i Werthu
Holwch ynghylch dychwelion 
yn y Swyddfa Docynnau

The King is
Back
Ben Portsmouth 
ydi Elvis
Mae Ben Portsmouth 
yn adnabyddus drwy’r
gwledydd fel un o’r
Teyrngedau Elvis Gorau 
yn y byd a daw â’i arddull
ddihafal a’i garisma i
Gaerdydd i ddangos pam
mae’n cael ei ystyried y
gorau yn y busnes.

Ers ei goroni’n Artist
Teyrnged Elvis Gorau Oll
Ledled y Byd, yr unig artist
erioed o’r tu allan i’r Unol
Daleithiau i ennill y teitl
yma a fawr chwenychir,
mae Ben yn teithio’r y byd
gyda’i fand.
£25.00 | £27.50
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£2.00 yn rhatach. 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
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GWENER 18  7.30pm SADWRN 19  
Drysau 7.00pm

Philharmonia Orchestra 
Vladimir Ashkenazy arweinydd
Alice Sara Ott piano

Borodin Agorawd, Prince Igor
Tchaikovsky Concerto Piano Rhif 1
Rachmaninov Symffoni Rhif 1

Ychydig o arweinwyr sy’n dwyn i glasuron Rhamantaidd
mawr Rwsia fwy o awdurdod, drama a chynhesrwydd
na Vladimir Ashkenazy. Mae’n chwedl ac mae ei
gyngherddau bob amser yn ddigwyddiadau mawr.
Bydd yn arwain drama liwgar Borodin a Symffoni
Gyntaf Rachmaninov – oedd yn drychineb yn ei
première ond a gydnabyddir bellach yn un o’i weithiau
mwyaf cyfareddol. Yn Concerto Piano Cyntaf eiconig
Tchaikovsky bydd yn gymar y pianydd ifanc o
Almaenes a Japanead o’i genedigaeth Alice Sara Ott.
£8.50 – £39.50
Tocynnau Platinwm (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid o
champagne a rhaglen): £48.00. Gostyngiadau Ar Gael. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Experience Kentucky:

An Evening
With Black
Stone Cherry 
Y tro yma, yn lle chwarae
arenâu mawr, mae’r band
yn mynd ar daith fwy, i
oedau mewn theatrau 
mwy agosatoch. 

Meddai’r bechgyn wrthym,
‘We have been very
fortunate to play some
incredible shows in the UK
the past few years. After
headlining two arena tours
and being a part of some
amazing festivals, we
wanted to bring it back to
an atmosphere that we
know our fans will enjoy
and truly deserve’.
£28.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Ar Fynd
SUL 20  3.00pm LLUN 21  7.30pm MAWRTH 22  7.30pm

LJC Academy 
of Dance and
Drama
Yn cyflwyno
Stepping Out 2016
Mae LJC Academy yn
llawn cyffro o fod yn
perfformio yn Neuadd Dewi
Sant unwaith eto. Peidiwch
â cholli’r sioe dan gamp
yma sy’n rhoi llwyfan i sêr
dawnsio LJC o ddwyflwydd
a hanner ymlaen yn
perfformio actau o’r
dramâu cerdd a’r
gerddoriaeth ddiweddaraf
yn y siartiau.

Bu’n flwyddyn brysur,
gyffrous eto i LJC
Academy, yn ennill
cystadlaethau lawer o
gwmpas gwledydd Prydain
ac yn ychwanegu tlysau a
medalau eto at y casgliad.
£13.00 

Syrcas Wladol
Tsieina
Dynasty
Daw Syrcas Wladol
Ddihafal Tsieina yn ei hôl i
wledydd Prydain yn 2016
ac i’w chanlyn sbloets o
gynhyrchiad newydd. 

Mae dros ddwy fil o
flynyddoedd o gelfyddyd 
a cherddoriaeth yn cyfuno
mewn perfformiad
syfrdanol sy’n addas i’r
teulu i gyd, yn rhoi Stondin
i gwmni o ddeg ar hugain o
acrobatiaid, dawnswyr a
cherddorion arobryn o
Tsieina ac yn cynnwys
hefyd y Rhyfelwyr Shaolin
chwedlonol.
Oedolion: £25.00
Plant: £10.00
Tocyn Teulu (2 Oedolyn a 2 o
Blant): £59.00
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

Deacon Blue
Yn dilyn eu dychwelyd
buddugoliaethus bedair
blynedd yn ôl aeth Deacon
Blue o nerth i nerth, a’u
teithiau yn 2012, 2013 
a 2014 yn gwerthu pob
tocyn. 

Ochr yn ochr â gwerthu
chwe miliwn o albymau,
deuddeg sengl yn 40
Uchaf Prydain a dau
albwm yn Rhif Un ym
Mhrydain, mae Deacon
Blue hefyd yn un o’r
bandiau byw mwyaf
angerddol welwch chi.
£29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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MERCHER 23  7.00pm IAU 24  8.00pm GWENER 25  7.30pm

John Wilson &
The John Wilson
Orchestra 
Music From 
The Movies
A gwesteion arbennig

Bydd yma ganeuon hit 
a thraciau sain eiconig 
o’r pictiwrs gan gynnwys
Funny Girl, My Fair Lady,
The Wizard of Oz, Hello
Dolly, Star Wars, Gigi, Tom
& Jerry at MGM, Gone with
the Wind a llawer mwy!

Daw cerddorfa ddethol John
Wilson o bencerddorion yn
ei hôl ac i’w chanlyn ei sioe
newydd sbon danlli grai 
o gampweithiau cerddorol
o’r pictiwrs.
£22.50 – £44.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £22.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

The Shires
Y llynedd daeth y deuawd
Ben Earle a Crissie Rhodes
yn un o lwyddiannau
ffrwydrol mwyaf gwledydd
Prydain yn 2015 ar ôl
rhyddhau eu halbwm
début Brave. Bu llwyddiant
y Shires heb ei ail ac fe’u
gwelodd yn perfformio yng
Ngwyl Ynys Wydrin, y
Grand Ole Opry a’r llynedd
aeth eu début i safle Aur.
Mae goslefau Ben, ac
arnynt flas y pridd, bron 
yn eneidfawr, ar y cyd â
llais melodaidd Crissie 
yn gyfuniad hyfryd ac yn 
ei sgîl cafodd y Shires, 
yn llythrennol, gwr o ganu
cefn gwlad yn briod iddyn
nhw.
£21.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa
Symffoni a
Chorws Coleg
Brenhinol
Cymru
David Jones
arweinydd
Dvorák 
Agorawd Carnifal, Op 92
Symanowski 
Stabat Mater, Op 53
Dvorák 
Symffoni Rhif 8 yn G, Op 88

Mae angerdd tawel Stabat
Mater Szymanowski yn
deffro yn y cof baganiaeth
ddiniwed o ddefosiynol.
Dewch i glywed ei
awyrgylch perlesmeiriol
ochr yn ochr â dau
gampwaith o
Tsiecoslofacia.
£13.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael. 
Iau na 25: £6.00 yr un.
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Ar Fynd
SADWRN 26  
Drysau 7.00pm

SUL 27  3.00pm

The Human League
Gyda’r Gwestai Arbennig Ekkoes
Ers ymffurfio yn Sheffield ym 1977, gwerthodd criw
eiconig New Wave fwy nag ugain miliwn o recordiau 
a bod ar frig siartiau albymau Prydain â’r LP Dare o’r
flwyddyn 1981 sy’n cynnwys y clasur llawr dawns 
Don’t You Want Me?

Ystyrid Don’t You Want Me? yn eang yn ddechrau 
‘Ail Ymosodiad Prydain ar yr Unol Daleithiau’ a yrrwyd
gan MTV, a chafodd y grw^p hits rhyngwladol wedyn –
Love Action, Open Your Heart, Mirror Man, Fascination,
The Lebanon, Human (Rhif Un yn yr Unol Daleithiau) a 
Tell Me When.
£36.00 | £42.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Pob Tocyn Wedi’i Werthu

Corws Symffoni
Prifysgol
Caerdydd 
Tim Hooper cyfarwyddwr
Christopher Williams piano
Simon Shewring piano

Brahms Requiem Almaenig

Yn aml gelwir hwn yn
requiem i’r byw yn hytrach
nag yn offeren i’r meirw, 
a bwriad addefedig
Brahms pan sgrifennodd 
ei gampwaith, Requiem
Almaenig, oedd cysuro’r
byw. Y pnawn yma fe’i
perfformir ar wedd
bedeirllaw Brahms ei hun
a dyma waith athrylithgar,
agosatoch a chain.
£8.00
Tocynnau mantais safonol (gweler
tudalen 30) a Phlant dan 18: pob
tocyn £3.00 yn rhatach. Cynnig 2
am £10.00.
Ar Werth Yn Awr
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MAWRTH 29  1.00pm MAWRTH 29  8.00pm

Cyngerdd 
Awr Ginio
Côr Eglwys Gadeiriol
Fetropolitanaidd
Caerdydd 
Aelodau o’r Gerddorfa
Gyngerdd o Goleg Sant
Ioan, dan gyfarwyddyd
Dominic Neville, James
Neville a Diana Neville.

Côr yr Eglwys Gadeiriol sy’n
cychwyn tymor y Nadolig i
ni â detholiad hyfryd o
garolau traddodiadol a
cherddoriaeth i’r Nadolig,
gydag Aelodau o’r
Gerddorfa Gyngerdd o
Goleg Sant Ioan.

Rydym yn argymell yn 
daer eich bod yn codi
tocynnau’n fuan.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Ar Werth Yn Awr
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Gwrando’r Gwreiddiau
Martyn Joseph
Mae Martyn Joseph yn berfformiwr heb ei ail.

Mae’n ganwr gitâr digon i’ch llorio chi, a feithrinodd
arddull daro ddihafal, ynghyd â llais grymus digon i
stopio’r sioe, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”.
Hwyrach bod yna hefyd arlliwiau o John Mayer, Bruce
Cockburn a Dave Matthews ond saif yn ei rinwedd ei 
hun, ar sail y gair sydd iddo o roi beth alwodd miloedd 
yn brofiad cerddoriaeth fyw orau’u hoes.
£16.00 ymlaen llaw
£18.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler 
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. 
Ar Werth Yn Awr



* Ar Werth Yn Awr 

RHAGFYR 2016
Iau 1 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Sadwrn 3 7.30pm Only Men Aloud*
Sul 4 3.00pm The Sixteen*
Mawrth 6 Drysau 7.30pm The Bootleg Beatles* – Mewn Cyngerdd
Iau 8 7.30pm English Chamber Ensemble gyda Miloš Karadaglić
Gwener 9 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio

Nadolig gyda Band Pres Coleg Brenhinol Cymru*
Sadwrn 10 3.00pm & Addewid y Nadolig 

7.30pm
Mercher 14 7.30pm CLIC/Sargent Gofalu am Blant ac arnynt Ganser 

Cyngerdd Blynyddol Rhif 34*
Iau 15 7.30pm The Rat Pack at Christmas*
Sadwrn 17 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*

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

Maes o Law 
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IONAWR 2017
Gwener 6 7.30pm Vampires Rock Ghost Train*
Sadwrn 14 7.30pm Tommy Emmanuel*
Mawrth 17 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau – Spiro*
Gwener 20 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mawrth 24 8.00pm Miles Jupp – Songs of Freedom*
Mercher 25 7.30pm Rumours of Fleetwood Mac*
Iau 26 8.00pm Stephen K Amos*
Gwener 27 – Amryw Lord of the Dance – Dangerous Games*
Sul 29 Oriau

CHWEFROR 2017
Sadwrn 4 7.30pm Max Boyce*
Mercher 8 8.00pm Bianca Del Rio*
Iau 9 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Iau 16 7.30pm The Classic Rock Show*
Sadwrn 18 7.30pm Paul Carrack*
Sul 19 3.00pm Anton & Erin – Swing Time*
Mawrth 21 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau – Gw^ yl Ffidil Geltaidd*
Mercher 22 7.30pm Philharmonia Orchestra*

MAWRTH 2017
Mercher 1 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Gwener 3 7.30pm Cerddorfa Tonkünstler Fienna*
Sadwrn 4 7.30pm Mike and the Mechanics*
Sul 19 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru*
Mawrth 21 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau – Martin Harley & Daniel Kimbro*
Iau 23 8.00pm Camille O’Sullivan*
Sadwrn 25 3.00pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 

Geek Musique – The Sound of Sci-Fi*
Sadwrn 25 9.00pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 

Geek Musique – Cult TV Classics*

EBRILL 2017
Sadwrn 1 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Dresden*
Sul 2 8.00pm Richard Herring*
Mawrth 4 7.00pm Caro Emerald*
Mercher 12 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Sul 23 7.00pm Billy Ocean*



Mawrth 25 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau – Nancy Kerr & The Sweet Visitor Band

MAI 2017
Iau 4 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mawrth 9 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau – Coope, Boyes & Simpson*
Iau 11 8.00pm Omid Djalili*
Gwener 12 7.30pm Psychic Sally* – Call Me Psychic
Sul 14 3.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Mosgo*
Iau 18 7.30pm Sam Bailey*
Mawrth 23 8.00pm Grand Band (Efrog Newydd)*

MEHEFIN 2017
Gwener 2 7.30pm Royal Philharmonic Orchestra*
Mawrth 6 8.00pm Jimmy Carr* – The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits
Iau 8 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*

MEDI 2017
Iau 21 8.00pm The Dreamboys*

HYDREF 2017
Sadwrn 28 8.00pm Jimmy Carr * – The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits
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FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT

Enw:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Teleffon:

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!



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. Rhaid casglu tocynnau ac fe'u rhoddir
pan ddangosir cerdyn adnabod myfyriwr dilys.

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
Hydref a Thachwedd 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.


