
Croeso’r
Rheolwr

Croeso i lyfryn Rhagfyr/ 
Ionawr o’r digwyddiadau
yn Neuadd Dewi Sant
lle’r ydym yn bwriadu
dathlu’r tymor yn grand

o’n coeau.

Nid Nadolig mohoni yn y Neuadd heb
ddoniau rhyfeddol Bale Gwladol Rwsiaidd
Siberia. Dewch aton ni i dri bale hudol 
sy’n cyflwyno sioe syfrdanol o fedr,
gosgeiddrwydd a pherfformio atgofus.

Bydd rhythmau bythol y Beatles ar newydd
wedd yng nghwmni chwedl y gitâr clasurol
Miloš Karadaglic�́ a rhydd y Bootleg Beatles
ddarlun ffyddlon i chi o’r ffab ffôr. Dewch
aton ni hefyd i nosweithiau traddodiadol –
Messiah, lleisiau nefolaidd The Sixteen,
gwledd o ffefrynnau Nadolig yng nghwmni
Only Men Aloud, Ring-a-Ding-Ding yng
nghwmni’r Rat Pack, a llond gwlad o
gyngherddau carolau lle cewch chi forio
canu nerth esgyrn eich pennau.

Cychwynnwn 2017 â rhaglen dan ei sang
yn cynnwys chwerthin llond bol yng
nghwmni Jack Whitehall, Miles Jupp a
Stephen K Amos; canu gitâr eithriadol gan
y maestro Tommy Emmanuel a disgleirdeb
ac egni pur Lord of The Dance.

Roger Hopwood, Rheolwr

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Rhagfyr 2016 ac Ionawr
2017 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: Jack Whitehall, Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia, 
The Rat Pack at Christmas, Bert & Cherry’s Plum Pudding, Stephen K Amos

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

04-06
Proffil
Anrhegion Nadolig i synnu
a swyno.

Croeso i Fale Gwladol
Rwsiaidd Siberia.

Platiad Annisgwyl yn y
Cyngherddau Awr Ginio.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan Sylw
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Bwyd yr W
^
yl

Estynnwn wahoddiad i chi i ddod at 
ein haelwyd (gogio) dros y Nadolig 
a’r Flwyddyn Newydd i gael moethau'r
tymor rydd hwb i’ch calon. 

Yn ôl traddodiad, adloniant harti, ysbryd
hael, cwmni da a phethau blasus i’w
bwyta a’u hyfed piau hi dros y Nadolig.
Ac felly y bydd hi yn Neuadd Dewi Sant
sydd nid yn unig yn cynnig yr adloniant
a’r awyrgylch ond y danteithion tymhorol
blasus at hynny. Dewch aton ni am win
poeth a mins peis sydd ar gael yn Lolfa
L3 ym mhob perfformiad dros adeg y
Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ar ei hyd
(nes i’r bale ddod i ben ar 2 Ionawr).

Hanes Byr Gwin (Poeth)
Diod draddodiadol y Nadolig ydi gwin
Poeth, sef cymysgfa flasus o win a
sbeisys fel sinamon, nytmeg a chlofs, 
i’w hyfed yn gynnes dros y gaeaf. Mae
cofnodion cynnar gwin poeth yn dyddio’n
ôl i’r ail ganrif Oed Crist pan ledaenodd 
y Rhufeiniaid y resipi ledled Ewrop. Y
ffordd draddodiadol o wneud gwin poeth,
wrth gwrs, ydi cynhesu procer neu
haearn poeth mewn tân agored a’i

ddowcio’n eiriasboeth i’r gwin i’w
gynhesu. Ac yn y gwin mae yna becyn
bach mwslin â’i lond o sbeisys, sy’n rhoi
i’r gwin ei flas llyfu gweflau. Wnawn ni
ddim addo’r procer poeth i chi, ond fe
fydd y ddiod yn gynnes braf ac yn eli i’r
galon. 

Hanes Byr (Mins) Peis
Pastai ffrwythau felys ydi hi bellach,
rydym yn ei bwyta’n draddodiadol adeg y
Nadolig ond mae dechreuadau’r tamaid
blasus yma’n dyddio o’r drydedd ganrif ar
ddeg, pan ddaeth y croesgadwyr yn eu
holau i Ewrop ac i’w canlyn resipis o’r
Dwyrain Canol yn cynnwys cig, ffrwythau
a sbeisys. Yng ngwledydd Prydain,
cymysgedd o gig manfriw, siwet,
ffrwythau a sbeisys fel sinamon, clofs 
a nytmeg oedd mins peis cynnar. I
ddechrau roedden nhw’n hirgrwn ac yn
fwy o lawer na’r rheini welwn ni heddiw –
yn ystod oes Victoria y daeth y fins peien
yn felysach ac yn llai nag y bu.

Gewch chi flasu ein gwin poeth am
£3.00 y gwydraid a mins peis am 70c 
yr un, ar gael yn Lolfa L3.

YFWCH,
BWYTEWCH 
A BYDDWCH
LAWEN!
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Neuadd Dewi Sant
Rhagfyr 2016 ac Ionawr 2017

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
cerddoriaeth mewn ffordd

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.

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

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

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

Tapas yn Lolfa L3
Pob platiad £4.50Cw^ n Poeth yn Lolfa L3

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  



Anghofiwch am straffaglu drwy’r tyrfaoedd a chwilota drwy’r
stryd fawr am rywbeth fydd yn gwneud i’w llygaid befrio; mae
gennym bopeth sydd arnoch ei angen i ymorol eich bod yn
gweld wynebau wrth eu boddau o gwmpas y goeden eleni.

Some Guys Have All The Luck 30 Ionawr
Totally Tina 3 Chwefror
The Classic Rock Show 16 Chwefror
Paul Carrack 18 Chwefror
Brit Floyd 26 Chwefror
Mike & the Mechanics 4 Mawrth
Camille O’Sullivan 23 Mawrth
Caro Emerald 4 Ebrill
Billy Ocean 23 Ebrill
Sam Bailey 18 Mai

I selogion y ddawns:
Swan Lake 29 December – 2 Ionawr
Lord of The Dance 27-29 Ionawr
Anton & Erin 19 Chwefror
Remembering Fred 26 Ebrill

Caewch ben y mwdwl ar eich siopa
Dolig yn fuan eleni – rhowch rodd
adloniant tan gamp!

I’r rheini sydd wrth eu boddau’n chwerthin:
Jack Whitehall 9 Ionawr
Miles Jupp 24 Ionawr
Stephen K Amos 26 Ionawr
Max Boyce 4 Chwefror
Bianca Del Rio 8 Chwefror
Lee Nelson 12 Mawrth
Richard Herring 2 Ebrill
Chris Ramsey 27 Ebrill
Omid Djalili 11 Mai
Jimmy Carr 6 Mehefin & 28 Hydref

I’r Rocwyr a’r Popwyr 
Soul Legends 13 Ionawr
Tommy Emmanuel 14 Ionawr
Rumours of Fleetwood Mac 25 Ionawr

Mae eich tocynnau’n dod gyda cherdyn cyfarch am ddim (cofiwch ofyn amdano pan fyddwch yn archebu) fel
y gallwch ychwanegu eich neges bersonol at yr anrheg y Nadolig yma, sef profiad byw tan gamp.

Proffil
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Proffil

Daw Bale Gwladol Rwsiaidd
Siberia yn ei ôl i’r Neuadd
mewn tymor o dri bale hudol
at y Nadolig a’r Flwyddyn
Newydd.

Yn rhyfeddol o fedrus, mae’r cwmni’n
traddodi perfformiadau eithriadol o
raenus ac anarferol o ddwfn ac, ynghyd
â Cherddorfa Bale Gwladol Rwsia,
mae’n rhoi bywyd o’r newydd i’r
gerddoriaeth atgofus. Maen nhw ar dân
o eisiau’ch swyno ac yn edrych ymlaen
at ddod yn eu holau i Neuadd
Gyngerdd Genedlaethol Cymru sy’n un
o uchelfannau eu blwyddyn berfformio.
Croeso cynnes Cymreig i’r perfformwyr
hynod hyn.

Gweler manylion llawn ar 
dudalennau 13-16.

Bale Gwladol a
Cherddorfa Rwsiaidd
Siberia



Bu’r gyfres Cyngherddau Awr Ginio yn
Neuadd Dewi Sant yn un o hoelion wyth
rhaglennu rheolaidd yr oedfan. Dros y
blynyddoedd lawer y mae’r gyfres yma 
ar fynd, daeth y Neuadd ag amrywiaeth
aruthrol o berfformwyr i’r llwyfan yn y
cyngherddau awr yma, ddechrau’r
prynhawn, gan gynnig tameidiau blasus o
ragoriaeth gerddorol yng nghalon y ddinas.

Bellach cymerwn gam sy’n torri tir newydd
a chynnig cyfle i chi ddod i’r rhan fwyaf
o’n Cyngherddau Awr Ginio a thalu dim
ond be fynnwch. Yn ddiweddar, gyda
chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru,
cynigiodd Neuadd Dewi Sant y fargen yma
mewn detholiad o Gyngherddau Awr Ginio
ac yn awr, a ninnau’n Neuadd Gyngerdd
Genedlaethol Cymru, rydym wrth ein

boddau o estyn y syniad i’r rhan fwyaf o’n
Cyngherddau Awr Ginio.

Syniad syml sydd yma: dewch i gael blas
ar un o’r cyngherddau anhygoel sydd ar
gynnig, wedyn gadael be fynnwch chi
(neu ddim o gwbl) yn y blwch casglu dan
orchudd ar y llawr gwaelod pan fyddwch
yn gadael. Gobeithio y dewch chi aton ni
yn yr hydref a thalu be fynnwch chi i gael
tamaid cerddorol blasus i aros pryd.

Sadwrn 22 Hydref 1.00pm
SMITH QUARTET

Mawrth 31 Ionawr 1.00pm
Enillydd Cystadleuaeth Canwr Cymru 2016
SIONED GWEN DAVIES 
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Proffil

C Y N G H E R D D A U
AW R  G I N I O
Rhodd annisgwyl i chi



IAU 1  7.30pm SADWRN 3  10.00am &
SUL 4  10.00am
Cofrestru ar 3 Rhagfyr am
9.30 am

Chwilio
Repertoire y
Gamelan – Pelog
Lefel 1
Mae Actifyddion Artistig,
adran addysg a chymuned
Neuadd Dewi Sant,
Caerdydd, wrth eu boddau 
o gynnig y cwrs yma ar
gamelan Java. Rydym yn
eich gwahodd chi i dreulio
deuddydd yng nghalon y
ddinas, yn gweithio gyda
thiwtoriaid tra chymwys y
gamelan ac yn ehangu eich
repertoire a’ch gwybodaeth
am gerddoriaeth pelog ochr
yn ochr â’r cyfle i ddysgu
technegau newydd ar
offerynnau megis y bonang, 
y saron a'r drymiau.

I gadw lle ac i gael rhagor o
wybodaeth ewch i wefan
Actifyddion Artistig:
www.artsactive.org.uk 

£70.00
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Balshazzar’s
Feast 
Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol Cymreig
y BBC 
Martyn Brabbins arweinydd
Tasmin Little ffidil
Paul Watkins soddgrwth
Neal Davies baswr

Elgar In the South (Alassio)
Delius Concerto i’r Ffidil a’r
Soddgrwth
Walton Belshazzar’s Feast

Adrodd o’r newydd, yn
egsotig gerddorol, hanes
Belshazzar frenin Babylon;
ochr yn ochr â Concerto
Delius i’r Ffidil a’r
Soddgrwth a berfformir 
gan Tasmin Little a Paul
Watkins.
£15.00 – £37.00
Rhai disgowntiau’n berthnasol.
Rhowch ganiad i’r Swyddfa
Docynnau i gael manylion. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

GWENER 2  7.30pm

Glenn Miller
Orchestra
I’ch siglo chi’n ôl mewn
amser, mae’r big band
enwog yma’n perfformio
trefniannau Glenn Miller o
hoff hits o’r 40au, dan
arweiniad yr arweinydd
band chwedlonol Ray
McVay.

Flying Home, Running
Wild, Sentimental Journey,
Perfidia, Hot Toddy,
Moonlight Serenade, Little
Brown Jug, String of Pearls,
Kalamazoo, Pennsylvania
6-5000, American Patrol
ac In the Mood.

Gyda’r canwyr gwadd Mark
Porter & Catherine Sykes
a’r gwesteion arbennig 
The Swingtime Jivers.
£19.50 | £26.50 | £29.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £19.50 yr un. Grwpiau o 10
neu fwy: 20% yn rhatach. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth Yn Awr

  

  

  

TAPAS
GWELER TUDALEN 02

 
  

  
  

 
  

  
  

Tudalen 32

Tudalen 32



Stondin Nadolig
Caerffili 
Dewch aton ni i ddathlu
dawn cerddoriaeth ieuenctid
Caerffili, yn rhoi llwyfan i
ensembles a chorau o bob
cwr o’r sir. Maen nhw’n
perfformio dewis eang o
gerddoriaeth Nadolig gan
Big Bands, Iwcalilis, Corau 
a Cherddorfeydd.
£7.00 | £8.00 | £9.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30)

Ar Fynd
SADWRN 3  7.30pm SUL 4  3.00pm LLUN 5  7.00pm
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The Sixteen 
The Three Kings
Harry Christophers
arweinydd

Ymwelodd y Tri Brenin â’r
baban Iesu ac maen nhw’n
ysbrydoli cyfansoddwyr ers
canrifoedd. Nhw sydd ar
ganol y llwyfan yn y
cyngerdd yma sy’n
cynnwys campweithiau
anniflan y Dadeni, clasuron
Nadolig Lloegr a ffefrynnau
traddodiadol.

‘A tiny soundbite of
heaven.’ 
The Times

£22.50
Pobol anabl (ynghyd ag un
cydymaith): hanner pris
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant,
Hawlwyr: pob tocyn £5.00 yn
rhatach. Tocynnau Myfyrwyr
£5.00. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Only Men Aloud 
Yn eu sioe Nadolig y mae
mawr edrych ymlaen ati,
bydd enillwyr Gwobr
Classical Brit, Only Men
Aloud, yn perfformio
cerddoriaeth o bob lliw 
a llun, yn amrywio o
ffefrynnau Nadolig
traddodiadol i glasuron roc
a pop – yn eu cyflwyno i
gyd â’u ffraethineb, eu
lleisiau cain a’u panache
cerddorol nodweddiadol.

Ar ôl tair blynedd ar ddeg 
a phrofiadau anhygoel – 
o ennill Last Choir Standing
a Strictly Come Dancing
Christmas Special y BBC
hyd at fachu Gwobr 
Albwm y Flwyddyn
Classical Brit, mae galw
mawr am Only Men Aloud
gan gynulleidfaoedd trwy
hyd a lled y wlad.
£27.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. 
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32
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Miloš Karadaglić /©Lars Borges�

MAWRTH 6  
Drysau 7.00pm

MERCHER 7  7.00pm IAU 8  7.30pm

Gwasanaeth
Cerddoriaeth Sir
Caerdydd a Bro
Morgannwg
Daw doniau wyth o
Ensembles y Siroedd a
chôr yn llu o ddeucant a
hanner o blant Ysgol Iau
ynghyd i noson Nadolig
fendigedig, yn cynnwys:

Y Band Pres Ieuenctid
Y Band Pres dan
Hyfforddiant 
Offerynnau Taro Uwch 
Y Band Pres Sylfaen a’r Côr
dan Hyfforddiant
Band Chwyth yr Ysgolion
Uwchradd
Jazz Iau 
Y Big Band Ieuenctid 
(Jazz News)
Cerddorfa’r Ysgolion
Uwchradd

£6.00 | £7.50 | £10.00

English Chamber
Ensemble 
Stephanie Gonley
cyfarwyddwr
Miloš Karadaglić gitâr

Bach to Beatles 

Roedd y beirniaid am y
gorau’n canmol i’r cymylau
Blackbird, albwm Beatles
diweddar Miloš Karadaglić .
Yn sgîl ei feistrolaeth
dechnegol a’i ddawn
meithrin perthynas agosatoch
â chynulleidfaoedd, mae
Karadaglić yn llysgennad tan
gamp dros y gitâr. Yn y
cyngerdd yma, o bob tu
caneuon y Beatles, mae
ffefrynnau traddodiadol gan
gynnwys gweithiau gan
Mozart, Bach a Rodrigo.
£8.50 – £39.50
Tocyn Platinwm (yn cynnwys sedd
yn Rheng 1, rhaglen a gwydraid o
champagne): £48.00. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Rhai Gostyngiadau Ar
Gael. Ar Werth Yn Awr

The Bootleg
Beatles 
Mewn Cyngerdd
Cydnabyddir y Bootleg
Beatles yn sioe Deyrnged
benna’r byd i’r Beatles, ac
maen nhw’n dal i gael clod
y beirniaid o bedwar ban
byd am ail-greu’n syfrdanol
lyfr caneuon mwya’r
oesoedd. 

Mae delweddau fideo’n
cyfannu pob cân, at hynny
tipyn bach o help llaw gan
yr ensemble cerddorfaol, 
a dyma swae rhy dda i’w
cholli i selogion y Beatles 
yn hen ac ifanc. 

‘Off-the-scale fabulous’
Chris Evans – Radio 2

£29.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 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

Tudalen 32

Tudalen 32

  

  

  

TAPAS
GWELER TUDALEN 02

 
  

  
  

 
  

  
  

Tudalen 32



Cyngerdd Awr
Ginio
Nadolig gyda Band
Pres Coleg Brenhinol
Cymru 
Daw’r cyngerdd poblogaidd
yma sy’n gydnaws â’r teulu
yn ei ôl i’r neuadd ar awr
ginio eto sy’n llawn o
garolau traddodiadol a
ffefrynnau’r tymor – does
dim dau na fyddwch yn
morio canu. Yr union
ffordd i ddianc rhag ias y
gaeaf a ffair a ffwndwr
siopa Dolig!
£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

Ar Fynd
GWENER 9  1.00pm

Addewid y
Nadolig
Côr a Cherddorfa Cambrensis
Côr Mawl Dewi Sant
Côr Ieuenctid Addewid y
Nadolig

Katy Treharne unawdydd gwadd

Cychwynnwch eich
dathliadau Nadolig â’r wledd
yma o garolau, caneuon
Nadolig a cherddoriaeth
gerddorfaol i’r teulu i gyd. Yr
unawdydd gwadd ydi Katy
Treharne, a wefreiddiodd
gynulleidfaoedd mewn
digwyddiadau a fu yn
Neuadd Dewi Sant gyda
Cambrensis. Mae Katy yn
adnabyddus ym myd theatr
gerdd a chanodd rolau
blaenllaw mewn nifer o
ddramâu cerdd y West End.
£11.00 | £13.00
Pobol ifanc 12-16 oed, Pobol dros
eu 60, Defnyddwyr cadeiriau olwyn
(ynghyd ag un cydymaith): pob
tocyn £1.00 yn rhatach. Plant dan
12 oed: tocynnau £5.00. Grwpiau o
20 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn
rhatach. Dim ond un fantais y tocyn
y ceir ei hawlio. Ar Werth Yn Awr

GWENER 9  7.30pm SADWRN 10  
3.00pm & 7.30pm
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Noson yn y
Pictiwrs
Arwyr a Dihirod
Cerddorfa Ffilharmonig
Caerdydd

Michael Bell arweinydd

Byddwch yn barod am ias
a chyffro di-ball o rai o
ffilmiau mwyaf Hollywood.

Yn y sbloet pictiwrs yma
mae peth o’r gerddoriaeth
ffilm fwyaf cofiadwy erioed
gan gynnwys Superman,
Indiana Jones, Gladiator,
Pirates of the Caribbean
a llawer mwy. Ar ôl
cyflwyniad aruthrol o
boblogaidd cerddoriaeth o’r
drioleg Star Wars wreiddiol
y llynedd, bydd y
Gerddorfa’n perfformio
Première yng Nghymru
cerddoriaeth o Star Wars
Episode 7: The Force
Awakens. 
£5.00 – £22.00
Rhai Gostyngiadau a Disgowntiau
Tymor ar gael. Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32
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SUL 11  3.00pm MAWRTH 13  7.30pm

MESSIAH
Gyda Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a
Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Adrian Partington arweinydd

Daw Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa
Opera Cenedlaethol Cymru at ei gilydd am y tro cyntaf i
gydweithredu ar waith sydd wedi hen ennill ei blwy yn
draddodiad Nadolig i gynulleidfaoedd drwy’r byd yn
grwn, Messiah Handel. Dyma un o’r gweithiau corawl
mwyaf adnabyddus a hoff yng ngherddoriaeth y
Gorllewin, yn dathlu’r geni’n wir, yn wefreiddiol ac eto’n
deimladwy ac yn atseiniol i’r carn. 

Mae Messiah yn cynnwys testun ysgrythurol a gasglwyd
gan Charles Jennens o Feibl y Brenin Iago a salmau o’r
Llyfr Gweddi Cyffredin ac mae ynddo beth o’r sgrifennu
oratorio mwyaf atgofus yn y repertoire, gan gynnwys For
unto us a child is born, The trumpet shall sound a’r
corws Hallelujah enwog.
£10.00 – £39.50
Pobol dros eu 65, Hawlwyr, Pobol Anabl (ynghyd ag un cydymaith):
10% yn rhatach (ac eithrio’r band prisiau £10.00). Grwpiau o 10 neu
fwy: 10-15% yn rhatach. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant.
Ar Werth Yn Awr

City Voices
Cardiff yn
cyflwyno
Christmas!
Simon Curtis cyfarwyddwr
cerddorol
Rhiannon Pritchard piano
Robert Court organ
Pres ac Offerynnau Taro
City Voices

Daw City Voices Cardiff yn
eu holau ac i’w canlyn eu
sioe Nadolig ddiweddaraf
CHRISTMAS! Cyngerdd o
garolau poblogaidd sydd
wrth fodd ein calonnau ac
ambell i beth annisgwyl.
Pleser corawl tymhorol i’r
teulu i gyd.
£13.00
Myfyrwyr, pobol ifanc 12-18 oed,
pobol dros eu 60: pob tocyn
£3.00 yn rhatach. Plant dan 12
oed: tocynnau £5.00.
Ar Werth Yn Awr Tudalen 32
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Ar Fynd
IAU 15  7.30pm 
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MERCHER 14  7.30pm

CYNGERDD NADOLIG O 

Gerddoriaeth
Dymhorol a
Charolau 
er budd CLIC/Sargent Gofalu
am Blant ac arnynt Ganser

Cyngerdd Blynyddol Rhif 34 

Noson o gerddoriaeth
Nadolig yn cynnwys:
Jane Watts organ
Ensemble Pres y Gwarchodlu
Cymreig 
Côr yn Llu Ysbytai Cymru
Artist Gwadd – Charlie
Lovell-Jones ffidil
Dan arweiniad David J Davies

Ysgol Gynradd leol fydd yn
cwblhau’r gymanfa.

Cofiwch ddod â’ch llais i
gefnogi’r cyngerdd Nadolig
yma i’r teulu, er budd
Elusen Blant CLIC Sargent.
£10.00 | £12.00 | £13.00
Pobol dros eu 60, Defnyddwyr
cadeiriau olwyn (ynghyd ag un
cydymaith): pob tocyn £1.00 yn
rhatach. Grwpiau: 1 ym mhob 10
am ddim. Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

The Rat Pack at Christmas 
STEPHEN TRIFFITT fel Frank Sinatra
MARK ADAMS fel Dean Martin
GEORGE DANIEL LONG fel Sammy Davis Jr

The Golddiggers a The Manhattan Swing Orchestra

Yn dilyn perfformiadau werthodd bob tocyn drwy’r byd
yn grwn, mae’r Rat Pack terfynol yn dod â noson o
glasuron yr w^ yl atoch chi, yn cynnwys White Christmas,
Baby It’s Cold Outside, The Christmas Song a Let It
Snow, a ffefrynnau’r oesoedd yn cynnwys I’ve Got You
Under My Skin, That’s Amore, Mr Bojangles a New York,
New York. Ffordd dan gamp o godi hwyliau’r Nadolig
arnoch chi!

Hefyd ar lwyfan bydd Golddiggers aruthrol Dean Martin
a’r ensemble 14 darn enwog drwy’r gwledydd, y
Manhattan Swing Orchestra – dyma barti Nadolig rhy 
dda i’w golli.
£28.00 | £29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. Defnyddwyr
cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau £28.00 yr un
Ar Werth Yn Awr
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Neuadd Dewi Sant
Rhagfyr 2016 ac Ionawr 2017Rhagfyr

SADWRN 17 – MAWRTH 20
10.30am & 12.30pm 

SADWRN 17  7.30pm SUL 18  3.00pm 

Bert & Cherry’s
Christmas Plum
Pudding
Lefel 1
Trêt Dolig gan dîm y Prom
Tidli: Bert, Cherry a llawer
o’u ffrindiau cerddorol yn
dod at ei gilydd i gael hwyl
a sbri. Mae’r sioe gerddorol
fyw ryngweithiol yma’n
cynnwys caneuon o dri
Prom Tidli poblogaidd Bert
ochr yn ochr â ffefrynnau
Dolig. 

Bu Bert yn brysur yn
hwylio at Dolig, mae
Cherry’n dod i roi help 
llaw i roi’r twtchis olaf i’r
addurniadau a bydd eu
ffrindiau i gyd yn picio i
mewn hefyd. Fel pob
amser gewch chi ddisgwyl
stori fywiog a llond gwlad o
ganeuon gwirion i chi gael
morio canu.
£7.50
Ar Werth Yn Awr

Carolau ar 
gyfer y Nadolig
Adrian Partington
Arweinydd

Corws Cenedlaethol
Cymreig y BBC

Aelodau Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig 
y BBC

Bydd digwyddiad
Nadoligaidd blynyddol BBC
Cymru Wales eleni yn
anfon ias i lawr eich cefn
wrth i gôr enfawr o
ddisgyblion ysgol gynradd
o bob cwr o Gymru ymuno
â Chorws Cenedlaethol
Cymreig y BBC. Bydd y
cyngerdd hwn, sy’n codi
arian at elusen Plant mewn
Angen, yn ddechrau gwych
i’r Nadolig ac yn cynnwys
carolau poblogaidd ynghyd
â darlleniadau crefyddol a
seciwlar gan rai o wynebau
cyfarwydd BBC Cymru
Wales.
Ar werth 31 Hydref

Dathlu’r
Nadolig
Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol
Cymreig y BBC 
Richard Balcombe
arweinydd

Dechreuwch eich dathlu
â’n cyngerdd Dathlu’r
Nadolig bythol-boblogaidd
ac ynddo glasuron yr w^ yl
a chaneuon morio canu –
i’r dim i’r teulu i gyd.
£15.00 – £37.00
Tocynnau Teulu: £15 i 1 oedolyn
a hyd at 1-2 o blant, £20 i 2
oedolyn a hyd at 1-4 o blant.
Rhai disgowntiau’n berthnasol.
Rhowch ganiad i’r Swyddfa
Docynnau i gael manylion. A
Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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BALE GWLADOL A CHERDDORFA
RWSIAIDD SIBERIA
Daw cwmni bale mawr ei glod Rwsia yn ei
ôl i Gaerdydd yn 2016 ac i’w ganlyn tri
bale hudol mewn un tymor cyffrous, a
berfformir gan gwmni Bale Gwladol
Rwsiaidd Siberia i gyfeiliant Cerddorfa 
Bale Gwladol Rwsia. Ym 1981 y ffurfiwyd
Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia a buan yr
enillodd ei blwy yn un o gwmnïau bale
blaenllaw Rwsia a chael y gair drwy’r
gwledydd o draddodi perfformiadau aruthrol
o raenus ac anarferol o ddwfn. Mae’r
unawdwyr a’r corps de ballet yn odidog, 
yn swyno cynulleidfaoedd yn ddi-feth 
â’u gallu corfforol sy’n ddigon i fynd 
â’ch gwynt chi a’u gwisgoedd pefriol.

Sergei Bobrov –
cyfarwyddwr artistig
Anatoly Tchepurnoi –
cyfarwyddwr cerddoriaeth a
phrif arweinydd
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La Fille Mal Gardée
Mawrth 20 – Mercher 21
Alexander Gorsky a ail-greodd hwn, un o’r
bales hynaf a berfformir yn rheolaidd o
hyd. Dyma hanes tyner cariad
rhwystredig, digydnabod ond a geir, yn
gampwaith comedi sy’n deffro byd
bugeiliol syml lle mae bachgen fferm yn
canlyn merch ffarmwr a’r ddau’n cael
ffyrdd dyfeisgar i osgoi ei mam. Bale
clasurol sydd yma, ac ynddo pas de deux
pencampwriaethol, dawnsiau’r fedwen Fai
a’r glocsen, fydd yn eich gyrru adre’n llon.

The Nutcracker 
Iau 22 – Mercher 28
A hithau’n nosi ar Noswyl Nadolig y
cychwynna’r bale ffantasi enwocaf oll i’r
teulu i gyd. Mae gwrid cynnes y tân yn
gyrru cysgodion neidiol ar draws cangau’r
goeden Nadolig a’r holl anrhegion oddi
tani. Ar ben hanner nos cawn ein sgubo i
fyd hud a lledrith lle mae doliau tegan yn
dod yn fyw ar amrantiad, Brenin y Llygod
yn brwydro â’r Tywysog Gefail Gnau ac
awn ar daith drwy Wlad yr Eira i fan dan
gyfaredd lle mae’r hud yn cychwyn go
iawn.

Swan Lake
Iau 29 – Llun 2 Ionawr
Dyma fale rhamantaidd mwya’r oesoedd a sgôr atgofus
fythgofiadwy Tchaikovsky yn ffrydio drwyddo. O ysblander
trawiadol neuadd ddawns y Palas i’r llyn lloergan lle mae
elyrch yn nofio mewn trefn berffaith, mae yn yr hanes
cymhellol yma, stori carwriaeth drasig, bopeth a
ddymunech chi. Mae rôl ddeublyg Odette, brenhines yr
elyrch, ac Odile, y demtwraig yn ei rhwydwe ddu, yn un 
o heriau technegol mwyaf bale ac yn werth ei gweld.



Prisiau Tocynnau * **
Perfformiadau 2.00 pm
Oedolyn: £15.00 | £22.50 | £35.00
Tocyn Platinwm*: £42.00 
Plant dan 16 oed: tocynnau hanner pris 
(ac eithrio Tocynnau Platinwm)
Tocynnau Teulu (2 Oedolyn a 2 o Blant dan 16
oed): £41.00 | £62.00 | £85.00 | £98.00

Perfformiadau 5.30 pm & 7.00 pm
Oedolyn: £16.50 | £22.50 | £31.50 | £37.50
Tocyn Platinwm*: £45.50 
Plant dan 16 oed: tocynnau hanner pris 
(ac eithrio Tocynnau Platinwm)
Tocynnau Teulu (2 Oedolyn a 2 o Blant dan 16
oed): £46.00 | £68.00 | £88.00 | £105.00

*Pecyn Platinwm – yn cynnwys y sedd orau sydd
ar gael yn Rheng 1, rhaglen a hufen iâ.

**A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant.

Uwchraddiwch eich tocyn pris uchaf i Becyn
Platinwm am £8.00

Disgowntiau 
(heb fod ar gael ar Docynnau Platinwm)
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Myfyrwyr, Pobol dros
eu 60, pobol ddi-waith, pobol anabl (ynghyd ag un
cydymaith): pob tocyn £2.00 yn rhatach (ac eithrio
22, 29 Rhagfyr & 2 Ionawr am 2.00 pm)
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un
cydymaith: seddi’r stalau am y pris isaf i’r
perfformiad hwnnw.

Ychydig o docynnau cynllun hynt ar gael

Gweld Mwy, Talu Llai
Codwch docynnau i unrhyw ddau fale ar yr un pryd
ac arbed 20% neu 
Codwch docynnau i’r tri bale ar yr un pryd ac
arbed 25% ar docynnau oedolion pris llawn yn
unig (ni cheir defnyddio’r cynnig gyda na
disgowntiau na manteision eraill ac nid yw’n
berthnasol i Docynnau Platinwm).

Grwpiau
Grwpiau o 20 neu fwy: 20% yn rhatach a thocyn
am ddim i drefnydd y grw^p (ac eithrio Tocynnau
Platinwm).

Ar Werth Yn Awr

ORIAU’R PERFFORMIADAU
La Fille Mal Gardée The Nutcracker Swan Lake
Mawrth 20 7.00pm Iau 22 2.00pm & Iau 29 2.00pm &

5.30pm 7.00pm

Mercher 21 2.00pm & Gwener 23 2.00pm & Gwener 30 2.00pm &
5.30pm 5.30pm 5.30pm

Sadwrn 24 2.00pm Sadwrn 31 2.00pm

Mawrth 27 2.00pm & Llun 2 Ionawr 2.00pm &
5.30pm 5.30pm

Mercher 28 2.00pm &
5.30pm

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444



GWENER 6  7.30pm SADWRN 7  7.30pm LLUN 9  8.00pm

Vampires Rock
Ghost Train 
Sbloet Roc Clasurol
Ar ôl mwy na degawd ar 
daith – yn dair mil o
berfformiadau byw,
adolygiadau pum seren a
dros filiwn o werthiannau
ledled y wlad – does ryfedd
bod hoff Farwn Fampir
Prydain yn ei ôl.

Yng nghanol drygau a
llanast, mae’r sioe yma’n
ddigri dat ddagrau ac yn
llawn haeddu’r gair sydd
iddi o’i rafio hi. Mae’n berwi
o Gampau Sidan Awyr,
Actau Tân Dant-eithlon,
Duwiau’r Gitâr a Fampesau
Rhywiol yn perfformio rhai 
o anthemau roc gorau’r
oesoedd gan gynnwys
traciau gan Guns & Roses,
AC/DC, Meat Loaf a llawer
mwy.
£23.50 | £25.50
Grwpiau o 10 neu fwy: 1 ym mhob
10 am ddim. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Beyond The
Barricade
Ers mwy na degawd mae
Beyond the Barricade yn
swyno cynulleidfaoedd
drwy hyd a lled gwledydd
Prydain a thir mawr Ewrop
â’i bortread cyngerdd
cyffrous o’r caneuon 
mwyaf mewn theatr gerdd,
a’r cwbl yn cael eu
perfformio’n hollol fyw!

Mae’r cast yma o brif
berfformwyr gynt o Les
Misérables yn ail-greu’n
rhyfeddol o ddilys ganeuon
llwyddiannus o ddramâu
cerdd y West End a
Broadway ac yn cyflwyno
corwynt o sioe ddwyawr
sydd bellach wedi ennill 
ei phlwy’n hoff gyngerdd
theatr gerdd y genedl.
£22.00 
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Jack Whitehall:
At Large
Mae’r digrifwr stand-up
mawr ei wobr Jack Whitehall
yn ei ôl ar daith, yn dod â’i
sioe newydd sbon danlli grai
i theatrau drwy hyd a lled y
wlad. JACK WHITEHALL: 
AT LARGE ydi’r daith fwyaf
erioed gan un o sêr comedi
poethaf gwledydd Prydain.
Yn syth ar ôl llywyddu’r
Royal Variety Performance a
serennu yn Bad Education
ac A League of Their Own,
dyma’ch cyfle chi i ddal
Jack ar ei wefreiddiol orau,
yn fyw ar lwyfan!

Jackwhitehall.com
@jackwhitehall
£25.50 | £30.00
Heb fod yn Addas i Blant dan 
16 oed
Uchafswm o 6 thocyn y pryniant.
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£25.50 yr un. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Ar Fynd
GWENER 13  7.30pm SADWRN 14  7.30pm

Soul Legends
Mae’r sbloets sgubol o
lwyddiannus... Soul Legends
yn mynd â chi ar daith
canu’r enaid fythgofiadwy
yng nghwmni’r gwestai
arbennig Clem Curtis o’r
Foundations yn canu’r hits:
Build Me Up Buttercup a
Baby Now That I’ve Found
You ac at hynny clasuron
Canu’r Enaid y Gogledd.
Bydd yma roi bywyd o’r
newydd i hits gan Earth
Wind & Fire, Barry White,
George Benson, Michael
Jackson, Aretha Franklin,
James Brown, Tina Turner,
Lionel Richie, Wilson Pickett,
Kool & the Gang, Chaka
Khan, Edwin Starr a rhagor
ar ddull ‘enaid-daniol’.
Rhaid i blant dan 14 oed fod yng
nghwmni oedolyn.

£25.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 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

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tommy Emmanuel 
It’s Never Too Late 
A’r Gwestai Arbennig Clive Carroll

Mae Tommy Emmanuel, a enwebwyd ddwywaith am
wobr Grammy, yn un o gerddorion mwya’u parch
Awstralia a bwriwyd pleidlais drosto’n Hoff Gitarydd
Acwstig ym mholau darllenwyr Guitar Player Magazine
ac Acoustic Guitar Magazine ill dau. 

Mae arddull ddihafal Tommy yn debyg i ganu’r gitâr fel
mae pianydd yn canu’r piano, gan ddefnyddio’r
bysedd ill deg. Yn  hytrach na defnyddio band cyfan at
felodi, rhythm, bas, a rhannau’r drwm, mae Tommy’n
chwarae hynny i gyd – a rhagor – ar un gitâr.

Pedwar trac ar ddeg o gerddoriaeth wreiddiol ydi ei
albwm diweddaraf, It’s Never Too Late, heb na chanu
na gwesteion. Dim ond Tommy – ar ei ben ei hun.
£25.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

©Simone Cecchetti

Tudalen 32

Tudalen 32



MAWRTH 17  8.00pm GWENER 20  7.30pm MAWRTH 24  8.00pm

Gwrando’r
Gwreiddiau
Spiro 
Mae’r pedwarawd
offerynnol o Loegr, Spiro,
yn cymysgu’r ffidil ysgogol,
yr acordion, y mandolin a’r
gitâr, ar yr un pryd â
defnyddio caneuon gwerin
Lloegr yn ddeunydd crai,
gyda dyfeisio sain
ensemble ddihafal, dan glo
sy’n ymosod ar y glust yn
fendigedig o lethol. Maen
nhw’n hanfodol Seisnig, yn
hyfryd o ddisglair.
£13.00
Ar Werth Yn Awr

Mahler 6 
Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol Cymreig
y BBC 
Bruckner Motetau
Adrian Partington
arweinydd

Mahler Symffoni Rhif 6
Thomas Søndergård
arweinydd

Cyngerdd yn ddwy hanner,
yn cychwyn â
Chyfarwyddwr Artistig y
Corws yn ei arwain mewn
detholiad o fotetau
Bruckner. Mae chweched
symffoni Mahler yr un mor
bersonol bob tamaid, y
rhoes y cyfansoddwr ei
hun arni’r enw trasig;
mae’n ddiarbed o
deimladwy, hyd ei hennyd
olaf lawn ing.
£15.00 – £37.00
Rhai disgowntiau’n berthnasol.
Rhowch ganiad i’r Swyddfa
Docynnau i gael manylion. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Miles Jupp
Songs of Freedom
Gofodwyr. Gofidiau. 
Y rhywiau. Cyfryngau
Cymdeithasol. Hipstars.
Pw. Cynddaredd. Moddion.
Cwrteisi. Hunaniaeth.
Pethau ar goll. Pethau
eraill.

Mae Miles Jupp, (stand-
up, actor-awdur,
meddyliwr, tad, gw^ r,
pryderwr, ffwlcyn, seren
Rev. a llywydd The News
Quiz) yn ei chychwyn hi ar
daith mewn crys newydd 
ei smwddio a thrywsus
cadarn ac yn rhoi cynnig 
ar ddeall rhyw rych neu
wellt arni.
£17.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Ar Fynd
MERCHER 25  7.30pm IAU 26  8.00pm

Stephen K Amos 
World Famous
Y giamstar chwerthin a’r
byd-grwydryn Stephen K
Amos yn dod yn ei ôl ac 
i’w ganlyn ei sioe deithiol
newydd. Yn y flwyddyn
aeth heibio perfformiodd
Stephen ei fath di-ail o
gomedi eli’r galon drwy hyd
a lled Cymru, yr Alban,
Lloegr, y Swistir, Awstria,
Denmarc, yr Iseldiroedd, yr
Almaen, gwlad Belg, gwlad
Groeg, Sbaen, Awstralia,
Tasmania, Seland Newydd
ac Ynysoedd Seychelle. A
beth oedd yn ei aros pan
gyrhaeddodd? Pobol. Pobol
run fath â chi a fi a
dwedodd rhai ohonyn
nhw’r pethau gwirionaf fyw.
Yn ei wyneb!
£16.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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Rumours of Fleetwood Mac 
Hits to Blues
Teyrnged orau’r byd i Fleetwood Mac yn dod yn ei hôl
i’r llwyfan yn cwmpasu agos i hanner can mlynedd o
gerddoriaeth chwedlonol.

O uchelfannau gorfoleddus hits fel Rhiannon, Don’t
Stop, You Make Loving Fun a Seven Wonders, i’r holi 
a stilio cathartig wedi perthynas sydd ar yr albwm
Rumours a werthodd fel slecs, does dim dau na fydd
Hits to Blues yn brofiad cerddorol cryf a theimladol.
Bydd yma hefyd lawn ddyfnder Fleetwood Mac Peter
Green mewn perfformiadau ffyddlon o Albatross, Oh
Well a Man of the World. 
£23.50
Ychydig o docynnau Cylch Aur: £33.50.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr



GWENER 27  8.00pm | SADWRN 28  2.30pm & 8.00pm
SUL 29  7.30pm

Tocynnau:
27 Ionawr & 28 Ionawr
(perfformiad 2.30pm): 
£37.50 | £40.00

28 Ionawr 
(perfformiad 8.00pm): 
£40.00 | £43.50

29 Ionawr: 
£35.00

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

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 21

Neuadd Dewi Sant
Rhagfyr 2016 ac Ionawr 2017Ionawr  

Tudalen 32

LORD OF THE DANCE 
Dangerous Games
Yn dilyn llwyddiant ysgubol taith Prydain 2015, mae
Lord of the Dance: Dangerous Games Michael Flatley
yn dal i wefreiddio cynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn.
Mae’r sioe’n gymysgedd penfeddwol o ddawns a
cherddoriaeth, yn cydasio’r traddodiadol a’r cyfoes
mewn hanes clasurol sy’n rhoi stondin i ddawn
eithriadol y cast.

I ddathlu ugain mlynedd ers début Lord of the Dance,
sêr taith Flatley ym Mhrydain fydd ei protégés James
Keegan, Morgan Comer a Matthew Smith yn rôl
Arglwydd y Ddawns. Cynhyrchir, coreograffir a
chyfarwyddir y sioe gan Michael Flatley.  

Mae i Lord of the Dance: Dangerous Games holl
fanylder ac ias y gwreiddiol ac ar ben hynny llwyfannu
newydd, technoleg gyda’r diweddaraf un, gwisgoedd 
a choreograffi newydd, acrobatiaid sy’n bencampwyr
byd a deugain o berfformwyr ifainc mwyaf eithriadol 
y byd i gyd dan gyfarwyddyd Michael Flatley. Gyda
cherddoriaeth newydd gan y cyfansoddwr Gerard Fahy,
mae’r wedd ddiweddaraf yma’n cyfuno traddodiad o’r
gorau â holl gyffro cerddoriaeth a dawnsio newydd. 



Ar Fynd
LLUN 30  7.30pm MAWRTH 31  8.00pmMAWRTH 31  1.00pm

Some Guys
Have All The
Luck
Stori Rod Stewart
Mae Paul Metcalfe yn
traddodi perfformiad dilys 
a charismatig ar wedd y
canwr a’r cyfansoddwr
caneuon chwedlonol yma,
hyd y manylyn olaf. Yn
cynnwys hits ysgubol Rod,
Maggie May, Baby Jane,
Sailing a Tonight’s The
Night a ffefrynnau o’i
ddyddiau gyda’r Faces.
£20.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
Aelodau o Glwb Dilynwyr Smiler:
pob tocyn £5.00 yn rhatach.
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£2.00 yn rhatach.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Enillydd Canwr Cymru
2016
Sioned Gwen Davies 
mezzo soprano
Caradog Williams piano

A hithau’n enillydd
Cystadleuaeth Canwr Cymru
2016 bydd Sioned Gwen
Davies yn cynrychioli Cymru
yng Nghystadleuaeth BBC
Canwr y Byd Caerdydd ym
mis Mehefin 2017.

Bydd rhaglen Sioned yn
cynnwys blas o Sbaen â 
7 Canciones populares
Españolas Manuel de Falla
a sioe swynol o ganeuon
Cabaret Lloegr, America a
Ffrainc gan gyfansoddwyr
megis Britten, Bolcom, Weill
a Satie.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Capital City Jazz
Orchestra
Gyda’r Gwestai
Arbennig Lee Gibson
Daw’r canwr mawr ei fri
drwy’r gwledydd, Lee
Gibson, at feibion
Caerdydd, y Capital City
Jazz Orchestra, mewn
noson gyffrous o Jazz a
Swing. Mae Lee’n canu’n
rheolaidd gyda’r BBC Big
Band ac ymddangosodd
mewn pennaf wyliau Jazz
ledled gwledydd Prydain 
ac Ewrop.
£13.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
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Maes o Law 

CHWEFROR 2017
Gwener 3 7.30pm Totally Tina*
Sadwrn 4 7.30pm Max Boyce*
Mercher 8 8.00pm Bianca Del Rio*

Ychydig Sydd Ar Gael 
Iau 9 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mawrth 14 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*
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*
Gwener 24 7.30pm The Ultimate Eagles
Sul 26 8.00pm Brit Floyd – Pink Floyd Immersion – Taith y Byd*

* Ar Werth Yn Awr 

Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd
Cyngerdd Arbennig
Dydd Sain Folant

Michael Bell – Arweinydd
Benjamin Baker – Ffidil

14 Chwefror, 7.30pm
©Gareth Bull 



* Ar Werth Yn Awr 

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*
Sadwrn 11 8.00pm Noson yng Nghwmni Joe Calzaghe 
Sul 12 7.30pm Lee Nelson*
Sul 19 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru*
Mawrth 21 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau – Martin Harley & Daniel Kimbro*
Mercher 22 8.00pm Circus of Horrors*
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*

Maes o Law 
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Sunday 19 February 3.00pm

Sensational new choreography, sparkling costumes
and a show band performing timeless music.
I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT
I GOT RHYTHM   � MOONDANCE
I’VE GOT THE WORLD ON A STRING
GUYS AND DOLLS   � LE JAZZ HOT
STRIKE UP THE BAND

Richard Balcombe conductor   Lance Ellington star vocalist
Six world class Ensemble Dancers
Plus the full 25 piece London Concert Orchestra

RAYMOND GUBBAY presents

         



* Ar Werth Yn Awr 

Mercher 12 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Mercher 19 7.30pm Verdi Aida*
Sadwrn 22 7.30pm Daniel O’Donnell*
Sul 23 7.00pm Billy Ocean*
llun 24  7.30pm Shakin Stevens*
Mawrth 25 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau –Nancy Kerr & The Sweet Visitor Band*
Mercher 26 7.30pm Remembering Fred*
Iau 27 7.30pm Chris Ramsey*

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)*

Neuadd Dewi Sant
Rhagfyr 2016 ac Ionawr 2017

Wednesday 19 April, 7.30pm | Mercher 19 Ebrill

 Opera & Ballet International presents an Ellen Kent production  
with international soloists, full orchestra & highly-praised chorus

Opera & Ballet International yn cyflwyno cynhyrchiad gan Ellen Kent
gydag unawdwyr rhyngwladol, cerddorfa lawn a chorws mawr ei glod

Sung in Italian with  
English surtitles.

Canir yn Eidaleg gydag  
uwchdeitlau Saesneg.

Winner: ‘Best 
Opera Award’ 

LIVERPOOL DAILY POST  
THEATRE AWARDS
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Maes o Law 
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* Ar Werth Yn Awr 

MEHEFIN 2017
Gwener 2 7.30pm Royal Philharmonic Orchestra*
Mawrth 6 8.00pm Jimmy Carr* – Taith The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits
Iau 8 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Gwener 30 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd *

MEDI 2017
Iau 21 8.00pm The Dreamboys*

HYDREF 2017
Sadwrn 28 8.00pm Jimmy Carr* – Taith The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits

STARRING STRICTLY'S

ALJAZ & JANETTE
WITH A FULL CAST OF SINGERS,

DANCERS AND A LIVE BAND,
PLUS PERSONAL REFLECTIONS FROM

DARCEY BUSSELL • TWIGGY • AVA ASTAIRE 
GINGER ROGERS • CYD CHARISSE 

GENE KELLY • IRVING BERLIN  

WED 26 APRIL CARDIFF, 
ST DAVID'S HALL

FOR TICKETS OR MORE INFORMATION VISIT:

REMEMBERINGFRED.CO.UK | 0844 844 0444

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

ARRING STRICST

Z & JANE
AST OF SINGERS,WITH A FULL C

ERS AND A DANC LIVE BAND,
TIONS FROMS PERSONAL REFLEC

 BUSSELL Y • TWIGGY • V A
GINGER ROGERS • CYD CHARISSE 

YGENE KELL LY • VI    IR

 
  
  

'SYTLLYARRING STRIC

ALJAZ & JANETTE
AST OF SINGERS,

LIVE BAND,
TIONS FROM

AIRE A ASTV
CYD CHARISSE 

ING BERLIN 

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  



Dewch aton ni i amgylchfyd hamddenol ac anffurfiol ein Lolfa L3 sy’n cynnig
profiad agosatoch o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawgar lle gewch chi flas
ar beint o Carling, Worthington’s, Brains Smooth a Stowford Press Cider o’r
gasgen am ddim ond £3 y peint mewn perfformiadau dethol.

LUCY PORTER
Iau 8 Tachwedd
£14.00*

MARTYN JOSEPH
Mawrth 29 Tachwedd
£16.00*

SPIRO
Mawrth 17 Ionawr   
£13.00*

STEPHEN K AMOS
Iau 26 Ionawr
£16.00*

GW
^

YL FFIDIL GELTAIDD
Mawrth 21 Chwefror 
£15.00*

MARTIN HARLEY & 
DANIEL KIMBRO
Mawrth 21 Mawrth
£14.00*

CAMILLE O’SULLIVAN
Iau 23 Mawrth  
£19.00*

NANCY KERR & THE SWEET
VISITOR BAND
Mawrth 25 Ebrill  
£16.00*

COOPE, BOYES & SIMPSON
Mawrth 9 Mai                
£15.00*

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

Llun 24 Ebrill 7.30 pm
£22.50, £28.00 & £35.00 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

MERCHER 22 MAWRTH, 8.00PM
£18.00 – £26.00 – A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant



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

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

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

FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT

Enw:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Teleffon (yn ystod y dydd):

Teleffon (gyda’r nos):

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

Ebost:

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

A wnewch chi godi £18 ar fy  Mastercard Visa 

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

Rhif y Cerdyn:

Dyddiad Cychwyn:

Dyddiad Terfyn:

Rhif cyhoeddi (Switch yn unig)

Llofnod Deiliad y Cerdyn



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
Rhagfyr 2016 ac Ionawr 2017

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.


