
Croeso’r
Rheolwr

Mae’r rhifyn yma o 
lyfryn Neuadd Dewi
Sant yn dod â
chymysgfa wych o
ddigwyddiadau

byw, o’r chwedl paffio Joe Calzaghe
hyd at y ‘clown in a gown’ digon i
ddychryn y saint, Bianca Del Rio. 

Dewch aton ni i gael tamaid o
osgeiddrwydd yng nghwmni sêr
Strictly Come Dancing Anton ac
Erin; ias o antur yng ngw^ yl
Ffilmiau Mynydd Banff;
perfformiadau cerddorfaol
eithriadol gan Gerddorfeydd
Tonkünstler Fienna, Philharmonia
ac Opera Cenedlaethol Cymru; gitâr
roc syfrdanol gan Dave Mason;
canu gwerin diguro yng Ngw^ yl y
Ffidil Geltaidd a chomedi o ddifri
gan Lee Nelson.

Byddwch yn barod am ddigon o
fynd a phwy w^ yr beth allai
ddigwydd!

Roger Hopwood, Rheolwr

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Chwefror a Mawrth 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: Bianca Del Rio, Lee Nelson, Gw^ yl Ffilmiau Mynydd Banff, 
James Arthur, Camille O’Sullivan

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

04-05
Proffil
Swing Time yng nghwmni
Anton ac Erin o Strictly
Come Dancing.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



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.

SPIRO
Mawrth 17 Ionawr   
£13.00*

STEPHEN K AMOS
Iau 26 Ionawr
£16.00*

CAPITAL CITY JAZZ
ORCHESTRA  
Mawrth 31 Ionawr
£13.00*

GW
^
YL Y FFIDIL GELTAIDD

Mawrth 21 Chwefror 
£15.00*

CAPITAL CITY JAZZ
ORCHESTRA  
Iau 9 Mawrth 
£13.00*

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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Neuadd Dewi Sant
Chwefror & Mawrth 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.

Ac t i f yddion 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

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

Dan Sylw



PROFFIL
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Mae Anton & Erin yn ymgorffori sglein, swyn a
gosgeiddrwydd yr oes o’r blaen ac yn dod â
chaneitiad byd adloniant i’w canlyn bob gafael.

Anton & Erin
SWING TIME

Maen nhw’n un o gyplau dawnsio neuadd
mwyaf cyfarwydd Prydain, ac yn un o’r
mwyaf eu clod, y mwyaf diwyd a hoff.

Yn ddau enw tra chyfarwydd ac yn wir sêr
y llwyfan a’r sgrîn, mae Anton  Du Beke
ac Erin Boag yn bartneriaid proffesiynol
ers 1997. Cododd y ddau’n gyflym drwy’r
rhengoedd amatur, mynd yn broffesiynol
yn 2002 a dal i ennill anrhydeddau a
chydnabyddiaeth, gan hogi’u doniau ar y
cylch cystadlu tan 2004 pan ddewiswyd
nhw i serennu yng nghyfres gyntaf Strictly
Come Dancing BBC1.

Pan ddaeth y sioe i’n sgriniau roedd yn
llwyddiant ysgubol yn y fan a bellach
dyna’i hanes drwy’r byd yn grwn.
Ymddangosodd Anton ym mhob un o’r
ddeuddeg cyfres hyd yn hyn ac Erin ydi’r
unig ferch broffesiynol i ymddangos mewn
deg (tynnodd yn ôl o’r gystadleuaeth cyn
geni ei mab).

Dewch at Anton ac Erin i noson o
osgeiddrwydd trawiadol y neuadd ddawns
gyda choreograffi syfrdanol, gwisgoedd
pefriol a band sioe aruthrol yn perfformio
cerddoriaeth fythol.

Sul 19 Chwefror, 3.00pm

ANTON & ERIN
SWING TIME

I GOT RHYTHM 
MOONDANCE 
GUYS AND DOLLS 
LE JAZZ HOT 
STRIKE UP THE BAND 
I’VE GOT THE WORLD ON A STRING 
I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT

Anton du Beke ac Erin Boag
Richard Balcombe arweinydd 
Lance Ellington prif ganwr 

Chwe Dawnsiwr Ensemble gyda gorau’r
byd. Ac at hynny’r London Concert
Orchestra 25 darn gyflawn 
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Dewch i gael blas ar gerddoriaeth ragorol am ganol
dydd yn ein Cyfres Cyngherddau Awr Ginio’r

gwanwyn yma.

Sadwrn 4 Chwefror – 1.00pm
Birmingham Contemporary Music Group
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r 
pris ydi Talu Be Fynnwch

Mawrth 7 Chwefror – 1.00pm
Cerddorfa Symffoni 
Coleg Cerdd a Drama Cymru 

CERDDORFANTUR!
£6.00 ymlaen llaw | £7.00 ar y diwrnod
(tocynnau mantais ar gael)

Cyngerdd Awr Ginio

Mawrth 21 Chwefror – 1.00pm
Johannes Zeinler – Organ
Talwch be deimlwch sy’n addas

Mawrth 28 Mawrth – 1.00pm
Raúl Prieto Ramírez –
Organ
Talwch be deimlwch sy’n addas

Mawrth 21 Mawrth – 1.00 pm
Côr Eglwys Gadeiriol
Fetropolitanaidd Caerdydd
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
(tocynnau mantais ar gael)



GWENER 3  7.30pm
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Neuadd Dewi Sant
Chwefror & Mawrth 2017Chwefror

Totally Tina 
Sioe rifíw arobryn
Ryngwladol fawr ei chlod
ydi TOTALLY TINA! er
teyrnged i Frenhines Roc.
Mae’r sioe’n ail-greu swae
ac egni sioeau byw Tina
Turner â band byw chwe
darn, pedwar dawnsiwr
syfrdanol a Justine yn
efelychu’n anhygoel
Frenhines Roc a Chanu’r
Enaid, gan gynnwys hits 
fel  River Deep, Mountain
High, Let’s Stay Together,
Simply The Best a What’s
Love Got To Do With It.
£18.50 | £22.50
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

SADWRN 4  1.00pm

Cyngerdd Cyfoes Awr Ginio
Birmingham Contemporary Music Group 
Can Mlynedd o Gyfansoddi yn America

Ac yntau’n ensemble cyfoes adnabyddus drwy’r gwledydd,
mae BCMG yn cyflwyno rhaglen sy’n chwilio gweithiau
siambr gan rai o gyfansoddwyr mwyaf America – Charles
Ives, John Cage, Morton Feldman ac Elliott Carter.

Roedd cerddoriaeth Ives o flaen ei dydd, yn torri tir
newydd, yn feiddgar ac yn ymchwiliol. Mae ei Drio Piano,
sy’n cychwyn y cyngerdd, yn un o’i weithiau mwyaf. Ives 
a symbylodd y diweddar gyfansoddwr mawr Elliott Carter i
astudio cyfansoddi – a’i drio piano, Epigrams, gwaith olaf
un Carter, sy’n dwyn y cyngerdd i’w derfyn.
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru 
a’r pris ydi Talu Be Fynnwch

Tudalen 32

Tudalen 32



Bianca Del Rio
Not Today Satan 
Dyma Bianca Del Rio,
enillydd chweched tymor
RuPaul’s Drag Race, y
“clown in a gown” ar ei
haddefiad ei hun, yn dod
â’i sioe stand-up newydd,
Not Today Satan, i wledydd
Prydain am y tro cyntaf! 
£35.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Tocynnau Cwrdd a Chyfarch a VIP
ar gael o http://bit.ly/2a35YMn
VIP Pyrth y Nef: £150.00
VIP Mwg Purdan: £75.00
Pob Tocyn Wedi’i Werthu 

Ar Fynd
SADWRN 4  7.30pm MAWRTH 7  1.00pm MERCHER 8  8.00pm
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Cyngerdd Awr
Ginio
Cerddorfa Symffoni Coleg
Cerdd a Drama Cymru 

Tianyi Liu arweinydd
Tom Redmond cyflwynydd

Dyfeisiwyd Cerddorfantur! yn
arbennig i ddal dychymyg
plant ac athrawon drwy rym
cerddorfa symffoni fyw.
Drwy gerddoriaeth, canu 
a dawnsio, mae Cerddorfa
Symffoni Coleg Brenhinol
Cymru a’r cyflwynydd Tom
Redmond yn adfywio’n 
llawn asbri rai o’r straeon
mwyaf a adroddwyd erioed,
ac ar hyd y ffordd yn
cyflwyno offerynnau a
phrosesau mewnol
cerddorfa mewn ffyrdd na
ddychmygoch chi erioed! 
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).Ysgolion: £3.00 i
fyfyrwyr, athrawon am ddim.

Max Boyce 
Ers dros ddeugain mlynedd
mae Max Boyce yn difyrru
pobol drwy’r byd yn grwn
â’i ddawn tynnu lluniau ar
air a chân. Yn ddiweddar
darganfu cynulleidfa ifanc
enfawr newydd y difyrrwr
hynod yma, rhoi’u gwyn
arno a’i wneud yn arwr
gwerin go iawn yr oes sydd
ohoni. 

Peidiwch â cholli’r cyfle 
di-ail i weld Max Boyce yn
fyw mewn cyngerdd, a
gallu dweud, “I Was
There!”
£25.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
Ychydig Sydd Ar Gael  

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32



Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Petrushka
Mark Wigglesworth
arweinydd
Roderick Williams bariton

Wagner Tannhäuser,
Agorawd; Tannhäuser,
Cerddoriaeth Venusberg 
Mahler Caneuon o ‘Des
Knaben Wunderhorn’
Stravinsky Petrushka

Mae Petrushka, y croesan
gwrthryfelgar a di-drefn, yn
syrthio mewn cariad â’r
Falerina ond mae hi’n ei
wrthod bob gafael. Mae
rhythmau chwareus yn
tynnu llun pyped yn
dawnsio ac yn ymrwyfo – 
a’i ddicter a’i anobaith pan
syrthia’r Falerina mewn
cariad â’r Mw^ r yn arwain 
at ddiwedd trasig. 
£15.00 – £37.00
Myfyrwyr: £5.00, tocynnau mantais
eraill ar gael. Ar Werth Yn Awr

  

  

TAPAS
SEE PAGE 03
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Neuadd Dewi Sant
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IAU 9  7.30pm MAWRTH 14  7.30pm

Tudalen 32

Cyngerdd Arbennig 
Dydd Sain Folant
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell arweinydd
Benjamin Baker ffidil

Pa well ffordd o ddathlu dyddiad mwyaf rhamantaidd y
flwyddyn nag yng Nghyngerdd Arbennig Dydd Sain
Folant Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd?

Cychwynna’r rhaglen â cherddoriaeth nwydus a
synhwyrus de Falla o’i ballet Y Dewin Cariad, a’r rhan
enwocaf ohono’r Ddawns Dân Ddefodol gyffrous. 

Daw’r ffidler ifanc disglair Benjamin Baker at y
gerddorfa i chwarae Concerto Ffidil Cyntaf Max Bruch,
efallai’r concerto ffidil anwylaf oll a chanddo wrth ei
graidd ei symudiad araf eneidfawr i’r carn. 

Mae Pumed Symffoni Tchaikovsky yn un o’r symffonïau
rhamantaidd mwyaf oll ac mae cynulleidfaoedd yn dotio
ati byth ers ei première ym 1888. Yn ben ar y gwaith
teimladwy yma o eigion calon mae thema tynged, sy’n
drech na phopeth.
£5.00 – £22.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. Rhai gostyngiadau
ar gael (rhowch ganiad i 029 2087 8444 i gael manylion).
Ar Werth Yn Awr

  

  

  

TAPAS
GWELER TUDALEN 03
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Mr Bloom’s
Nursery yn Fyw
Dewch â’ch ‘pethau
bychain’ i roi tro am Mr
Bloom a’r Veggies ar eu
taith fyw gyntaf erioed!

Maen nhw wrthi fel lladd
nadroedd yn hwylio’r
lotment at ymweliad
arbennig iawn gan un 
o’r Teulu Brenhinol. 

Felly piciwch draw i
ddweud ‘shwmai’ i chi gael
diwrnod i’r brenin. Mae
yma’r holl bethau sydd
wrth eich bodd yn y sioe
deledu. Bydd Mr Bloom
(Ben Faults) yng nghwmni
ei ffrindiau’r llysiau a’i
gasgen gompost gadarn.
£15.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.

Ar Fynd
MERCHER 15  
1.00pm & 4.00pm

The Ukulele
Orchestra of
Great Britain
Heresy II Heritage
Mae’r Ukulele Orchestra of
Great Britain wedi gwneud
strôc drwy’r byd yn grwn ac
nid yw fawr lai na thrysor
cenedlaethol. Mae 'Heresy II
Heritage', eu taith newydd,
yn olrhain esgyniad yr 
Uke o gywreinbeth i
bencampwriaeth, o’r neuadd
bentre i Neuadd Frenhinol
Albert.  Perfformiodd Ukes
Prydain Fawr i Deulu
Brenhinol Prydain, y BBC
Proms, yn Sydney Opera
House a Carnegie Hall, ond
hereticiaid ydyn nhw fyth, 
yn gwneud hwyl am ben yr
etholedig rai diwylliannol, 
yn eich dyffeio i gredu eu
broliant eu hunain, yn synnu
at yr holl falu awyr.
£22.00
Plant dan 16 oed: £18.00 yr un.
Tocynnau Teulu (hyd at ddau
oedolyn a thri o blant) £75.00. A
Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95
y pryniant.

IAU 16  7.30pm GWENER 17  7.30pm
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The Classic
Rock Show 
‘The A-Z of Rock’ –
Taith y Byd 2017
Yn perfformio’r caneuon
mwyaf drwy hyd a lled
Abiéc Roc, mae band The
Classic Rock Show sydd
gyda gorau’r byd yn gyrru
drwy funudau gorau Roc
Clasurol, o AC/DC ac
Aerosmith i Eric Clapton, The
Eagles, ELO, Lynyrd Skynyrd,
Meatloaf a Queen hyd at The
Who, Zeppelin, ZZ Top a
phopeth rhyngddyn nhw.

Mae The Classic Rock Show
yn mynd â chi ar daith
gerddorol drwy ddwyawr 
a hanner o hwyl stompio
traed, yn dod i ben mewn
deuawd gitâr sy’n
llythrennol yn stopio’r sioe
ac sy’n rhy dda i’w golli.
£23.50
A nifer o Docynnau Cylch Aur Ar
Gael. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32



Cyngerdd Awr
Ginio
Johannes Zeinler –
Organ
Ar hyn o bryd mae Johannes
Zeinler yn astudio ym
Mhrifysgol Cerddoriaeth 
a’r Celfyddydau Perfformio,
Fienna. Mae’n perfformio’n
rheolaidd yn organydd solo
ac yn gerddor siambr a rhoes
gyngherddau mewn gwyliau
cerdd rhyngwladol o fri yn
Ewrop.

Enillodd Johannes y Wobr
Gyntaf a’r Fedal Aur am
Ddehongli yng Ngw^ yl Organ
Ryngwladol St Albans 2015
ac mae’n un o sêr dydd a
ddaw ym myd yr organ.

Ar y cyd â Gw^ yl Organ
Ryngwladol St Albans a
Digwyddiadau Organ
Caerdydd. 
Talwch be deimlwch sy’n addas
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SADWRN 18  7.30pm SUL 19  3.00pm MAWRTH 21  1.00pm 

Anton & Erin 
Swing Time
Dewch at hoff gwpwl
dawnsio neuadd y genedl
yn dod yn eu holau ac 
i’w canlyn sioe newydd
gyffrous at 2017! Mae 
yma goreograffi newydd
syfrdanol, gwisgoedd pefriol
a band sioe penigamp yn
perfformio cerddoriaeth
fythol: I Got Rhythm,
Moondance, Guys And
Dolls, Le Jazz Hot, Strike
Up The Band.

Anton du Beke & Erin Boag
Richard Balcombe
arweinydd
Lance Ellington prif ganwr 

Chwe Dawnsiwr Ensemble
gyda gorau’r byd 
Ac at hynny’r London
Concert Orchestra 25 darn
gyflawn 
£27.50 | £32.50 | £39.50 | £46.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £27.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.

Paul Carrack 
mewn Cyngerdd 
Mae Paul Carrack yn un 
o ganwyr-gyfansoddwyr 
ac aml-offerynwyr mawr
gwledydd Prydain. Yn
cydbwyso’i yrfa rhwng 
ei waith solo a bod yn
westai ar albwm a thaith
bresennol Eric Clapton,
sgrifennodd glasuron
megis How Long, cyd-
sgrifennu Love Will Keep
Us Alive i’r Eagles ac Over
My Shoulder gyda Mike
Rutherford. Mae’r canwr
enaid llygatlas hoff yma, 
ac un o ffefrynnau mawr
gwrandawyr Radio 2, yn
dal i frasgamu yn ei flaen
ar bwl poeth o greadigedd
heb ddim golwg ei fod yn
arafu.
£30.00 | £38.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £30.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32



Ar Fynd
MERCHER 22  7.30pm 
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Pierre-Laurent Aimard ©Marco Borggreve

MAWRTH 21  8.00pm 

Gwrando’r
Gwreiddiau
Gw^ yl y Ffidil Geltaidd 
Y ffidleriaid Kevin Burke,
Christian Lemaître a Charlie
McKerron o Capercaillie yn
rhoi stondin i arddulliau
rhyngwladol ac unigol, 
ochr yn ochr yn gyfareddol. 

Mae teithiau werthodd bob
tocyn a chymeradwyaeth
sefyll yn tystio i’r wefr a’r
cyffro maen nhw’n eu
hysgogi, ynghyd â’r gitarydd
mawr ei glod Nicolas
Quemener. Mae’r
pedwarawd yn cyfuno
dawn, traddodiadau
cerddorol, a smaldod i roi i
chi noson o egni syfrdanol,
gosgeiddrwydd cynnil a
pherfformio digon i fynd
â’ch gwynt chi.
£15.00 ymlaen llaw
£16.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Plant dan 16 oed:
£5.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Philharmonia Orchestra
Esa-Pekka Salonen arweinydd
Pierre-Laurent Aimard piano

Beethoven Agorawd, Namensfeier
Beethoven Concerto Piano Rhif 5, Ymerawdwr 
Strauss Also Sprach Zarathustra

Dau berfformiwr mawr ar eu gorau, Esa-Pekka
Salonen a Pierre-Laurent Aimard, yn ymuno yn
urddas a mawredd Concerto’r Ymerawdwr gan
Beethoven, a gyfansoddwyd pan oedd gynnau
Napoleon yn taranu ar draws Fienna. 

Mae emyn Strauss i fyd newydd eofn yn gysylltiedig
am byth â dechrau ffilm Stanley Kubrick 2001: A
Space Odyssey, lle mae’n cynrychioli codiad haul 
dros fyd du, cyn geni’r ddynoliaeth.
£8.50 – £39.50
Tocynnau Platinwm (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid 
o champagne a rhaglen): £48.00. Gostyngiadau Ar Gael.
Gostyngiadau Ar Gael. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.
Ar Werth Yn Awr
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GWENER 24  7.30pm SADWRN 25  7.30pm

The Ultimate Eagles
I ddathlu deugain mlynedd ers rhyddhau Hotel
California, dyma Bennaf Sioe Eagles y Byd yn dod i’r
llwyfan i berfformio gweithiau mwya’r band. 

Mae’r Ultimate Eagles sy’n fawr eu clod drwy’r gwledydd
yn ail-greu sain y band eiconig â’r cytgordiau nefolaidd
a’r unawdau gitâr chwedlonol. Perfformir hits megis
Hotel California, Life in the Fast Lane a Take it Easy â’r
fath barch ac ymroddiad fel na does dim dau na fydd
sioe Eagles orau’r byd yn mynd â chi ar daith yn ôl i
Galiffornia heulog ar anterth ei hoes aur yn ystod y
1970au. 

‘The World’s Best Eagles show’
Chris Evans, BBC Radio 2

‘Superb! Do not expect a lookalike band; these are real
musicians with real passion’
Mail on Sunday

‘As close to the originals as you are ever likely to hear’
Daily Mail

£22.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Gw^ yl
Amrywiaeth XIV 
Raja Bersiong
(Y Brenin o Fampir)

Ar y dydd pan fo dyheu am
hollalluogrwydd yn tanseilio
grym cariad, y dydd hwnnw
y bydd distryw a llygredd yn
ben. Stori a ysbrydolwyd
gan y myth Maleiaidd
chwedlonol am frenin y
rhoddwyd ffrwyn i’w ochr
dywyllaf gan un blas o
waed. A rydd ben ar y
felltith hon, ynteu dal i
feddwi ar ei awch am
oruchafiaeth?

Cymdeithas Myfyrwyr
Maleisia Prifysgol Caerdydd
sy’n dod â Gw^ yl Amrywiaeth
XIV – Raja Bersiong (Y
Brenin o Fampir) atoch chi.
£11.00
Cynnig Cw^n Caer: £2.00 yn
rhatach o godi tocynnau cyn 
31 Rhagfyr.

See page 30

See page 30



Ar Fynd
SUL 26  8.00pm MERCHER 1  7.30pm

Brit Floyd
Pink Floyd Immersion
Taith y Byd
Dalir drachefn i’r dim swae'r
profiad o un o gyngherddau
Pink Floyd, mewn sain
groyw, a chyda sioe
oleuadau dywysogaidd
drawiadol a chynllun fideo
gyda’r newyddaf oll.  Yn
ogystal â pherfformio’r hoff
funudau o The Dark Side of
the Moon, Wish You Were
Here, The Wall a The
Division Bell, bydd Brit
Floyd hefyd yn talu
teyrnged arbennig i’r albwm
Animals, ar ben ei flwydd
yn ddeugain oed, â gwedd
ar Dogs sy’n ddigon i
stopio’r sioe, ac at hynny
llond gwlad o berlau
cerddorol eraill Pink Floyd. 
£29.50  
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Ychydig o
docynnau Cylch Aur ar gael.
Profiad Gwiriad Sain VIP Cwrdd a
Chyfarch: £60.00 (ar ben pris y
tocyn).
).

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol
Cymreig y BBC
Dydd Gw^ yl Dewi
Gareth Jones arweinydd
Rebecca Evans soprano
Joshua Owen Mills tenor
Charlie Lovell-Jones ffidil

Rebecca Evans yn cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth sy’n
ddrych o gyfoeth treftadaeth ddiwylliannol Cymru, yn
cynnwys cerddoriaeth Paul Mealor, Hoddinott, Mathias,
Karl Jenkins a Morfydd Owen. Enillodd Charlie Lovell
Jones dlws cyfansoddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
ac mae’n un o’r ffidleriaid ifainc mwyaf addawol yng
ngwledydd Prydain, a daw â’r ddau fedr i’r llwyfan mewn
perfformiad arbennig gyda Rebecca i ddathlu Dewi Sant.
£15.00 – £37.00
Myfyrwyr: £5.00, tocynnau mantais eraill ar gael.
Ar Werth Yn Awr
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SADWRN 4  7.30pm

Cerddorfa Tonkünstler Fienna  
Yutaka Sado arweinydd
Angela Hewitt piano

Mendelssohn Agorawd, The Hebrides
Beethoven Concerto Piano Rhif 4
Dvorák Symffoni Rhif 9

Mae Cerddorfa Tonkünstler Fienna ar flaen y gad, yn
cyfuno sain traddodiad mawr Fienna â’r enw sydd
iddynt o fod yn gyfoes o gyfewin fanwl a chynnil. 

Ar eu hymweliad cyntaf â Chaerdydd daw Angela
Hewitt atyn nhw yn nhelynegiaeth euraid Pedwerydd
Concerto Piano Beethoven. Gyda’u Prif Arweinydd
newydd Yutaka Sado (un o protégés Bernstein ac
Ogawa) ar y podiwm, does dim dwywaith na fydd
Symffoni New World Dvorák yn taflu gwreichion.
£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

Mike and the
Mechanics 
Word of Mouth 2017
Gwerthodd Mike & The
Mechanics dros ddeng
miliwn o recordiau drwy’r
byd yn grwn. Mae un o
aelodau sylfaenu Genesis,
Mike Rutherford, yn ymuno
â chenhedlaeth newydd o
Mike & The Mechanics, sy’n
cynnwys un o ganwyr R&B
mwyaf toreithiog gwledydd
Prydain, Andrew Roachford,
a’r canwr, y brodor o Ganada
Tim Howar a deithiodd,
ynghyd â’i fand Vantramp,
gyda Rod Stewart a Paulo
Nutini. 

Ymhlith yr hits clasurol mae
The Living Years, Silent
Running a’r gân fythgofiadwy
Over My Shoulder.
£32.50 | £37.50 
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£32.50 yr un. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
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GWENER 3  7.30pm

Yutaka Sado ©Dieter Nagl Angela Hewitt ©Ole Christiansen
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Ar Fynd
SUL 5  7.30pm MAWRTH 7  7.30pm IAU 9  8.00pm 

Dave Mason
Traffic Jam
Y chwedl Roc Clasurol
Dave Mason yn dod â’i
Daith y Byd, Traffic Jam, 
i’r Neuadd yn y gwanwyn.
Mae Dave yn adnabyddus
am hits megis Feelin’
Alright,Only You Know and
I Know a Hole in My Shoe,
perfformiodd a recordio
gyda chwedlau fel Paul
McCartney, George
Harrison, y Rolling Stones,
Jimi Hendrix, Eric Clapton,
Michael Jackson a Stevie
Wonder ag enwi ond
ychydig.
£32.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Capital City Jazz
Orchestra
Gyda’r unawdydd gwadd
arbennig 
Bobby Shew
Daw’r Capital City Jazz
Orchestra yn ei hôl i Lefel 3
Neuadd Dewi Sant gyda’r
unawdydd gwadd arbennig, 
yr archseren o utganwr 
Bobby Shew.

Mae CV Bobby yn darllen 
fel ‘pwy ydi pwy’ byd Jazz yr
hanner can mlynedd a aeth
heibio, ac yntau wedi chwarae
gyda mawrion fel Tommy
Dorsey, Benny Goodman,
Buddy Rich, Maynard
Ferguson a Neil Hefti. Mae
galw aruthrol amdano’n
unawdydd drwy’r byd yn 
grwn ac mae’n fraint i ni ei
groesawu i Neuadd Dewi 
Sant i noson odidog o
gerddoriaeth Jazz a Big Band.
£13.00
Tocynnau mantais safonol: pob 
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

The Elvis Years
Stori’r Brenin
Yn dathlu deng mlynedd 
ar daith, cynhyrchiad
cerddorol penigamp ydi
The Elvis Years sy’n adrodd
stori anhygoel a chymhellol
Elvis Presley. 

Mae yma gymanfa gyda’r
goreuon oll o actorion-
gerddorion, newidiadau
gwisgoedd rhif y gwlith a
phytiau hiraethus o ffilm,
yn y cynhyrchiad dwyawr
disglair sy’n olrhain troeon
cerddorol a theimladol taith
syfrdanol Elvis o lanc tlawd
o ddreifar lyri o Tupelo,
Mississippi drwy’r fyddin,
Hollywood ac yn olaf
cyngherddau chwedlonol
Las Vegas.
£22.50
Dan 16 oed: Hanner pris.
Tocynnau mantais safonol (ac
eithrio plant dan 16): pob tocyn
£2.00 yn rhatach. Gweler tudalen
30. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau
o £3.95 y pryniant.

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32



SADWRN 11  10.00am & 
SUL 12  10.00am 

SADWRN 11  8.30pm 
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Chwilio’r
Gamelan
Offerynnau Addurno
Lefel 1

Mae Actifyddion Artistig,
adran addysg a chymuned
Neuadd Dewi Sant,
Caerdydd, yn falch o gynnig
y cwrs gamelan Java yma 
ar diwnio Pelog. Rydym yn
eich gwahodd chi i fwrw
deuddydd yng nghalon y
ddinas, yn gweithio gyda
thiwtoriaid tra hyddysg y
gamelan, yn ehangu eich
repertoire a’ch gwybodaeth
am offerynnau addurno’r
gamelan. Chwilir gwahanol
arddulliau a phatrymau ar
yr un pryd â bwrw golwg ar
sut i ‘addurno’ eich
repertoire gamelan.

I gadw lle ac i gael rhagor o
wybodaeth ewch i wefan
Actifyddion Artistig:
www.artsactive.org.uk 
£70.00

Noson yng Nghwmni Joe Calzaghe 
Dyma’ch cyfle chi i fwrw noson yng nghwmni un o blith
deg pennaf baffiwr y byd.

Joe Calzaghe ydi’r pencampwr byd goruwch-bwysau
canol hwya’i dymor mewn hanes, wedi dal teitl Corff
Paffio’r Byd am dros ddeng mlynedd a’i amddiffyn yn
llwyddiannus un ar hugain o weithiau cyn ymwrthod 
â’r teitl i symud i fyny i bwysau godrwm. Gan fod ei
gyfnodau’n oruwch-bwysau canol ac yn bwysau godrwm
yn gorgyffwrdd, pan ymddeolodd ganddo ef roedd y
cyfnod parhaus hwyaf yn bencampwr y byd o blith
paffwyr yn arfer eu crefft.

Gewch chi flas ar glywed Darren Everest a Mike
Crawshaw (The Overtones) yn sgwrsio â Joe am 
stori ei fywyd.
£22.50 | £25.50 | £29.50 | VIP: £65.00
• Sedd yn y pedair rhes flaen
• Cyfle i osod cwestiynau ymlaen llaw i Joe Calzaghe 
(efallai na fydd Joe yn ateb y cwestiynau i gyd)

• Cwrdd a Chyfarch personal â Joe 
(a llun o’r achlysur cofiadwy)

• Poster wedi’i lofnodi
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Tudalen 32 (Pecyn VIP (Ychydig Sydd Ar Gael))



Ar Fynd
SUL 12  7.30pm MAWRTH 14  7.00pmLLUN 13  7.00pm

Lee Nelson 
Serious Joker
Ar ôl mynd i helynt am
sleifio i lefydd lle na ddylai
fod, mae Lee Nelson yn ei
ôl lle dylai fod heb os nac
onibai: yn fyw ar lwyfan yn
ei sioe stand-up newydd
sbon danlli grai, chwerthin
ei hochr hi, orau erioed.

Comedy legend
The Sun

Comedy genius
The Mirror

You should be ashamed 
of yourself 
Sepp Blatter

Cynghorir Arweiniad
Rhieni.
£20.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cerddoriaeth Sir
Caerdydd a Bro
Morgannwg
Gw^ yl Gerdd Iau 
I ddathlu Cerddora mewn
ysgolion drwy hyd a lled
Caerdydd a’r Fro, yn
cynnwys rhai o ensembles
campus Sir Caerdydd a
Bro Morgannwg, o’r
Gerddorfa Sylfaen a
Bandiau Pres, i Gorau,
Offerynnau Taro a Drymiau
Dur, sain swynol dros ugain
o delynau, a chôr yn llu o
ddisgyblion cynradd.
Dewch i glywed llais
cerddorol y to sy’n codi.
£6.00 | £7.50 | £10.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant,
Myfyrwyr, Plant, Pobol dros eu 60,
Hawlwyr, Pobol Anabl
gofrestredig: pob tocyn £1.00 yn
rhatacht.

Cerddoriaeth Sir
Caerdydd a Bro
Morgannwg
Stondin Wanwyn
2017
Cerddorion yn bywiogi yn 
y fan a’r lle, mewn stondin
sy’n cynnwys y doniau 
y mae Gwasanaeth
Cerddoriaeth Sir Caerdydd
a Bro Morgannwg yn eu
meithrin. Dewch i glywed
amrywiaeth ein gwaith
gyda pherfformwyr ar gam
nesaf eu taith. Cerddorfa,
Band Chwyth, Band Pres,
Offerynnau Taro, Jazz,
canwyr gitâr a gwesteion
arbennig – dewch i ni’ch
difyrru chi.
£6.00 | £7.50 | £10.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant,
Myfyrwyr, Plant, Pobol dros eu 
60, Hawlwyr, Pobol Anabl
gofrestredig: pob tocyn £1.00 
yn rhatacht.

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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SADWRN 18  
Drysau 7.00pm

SUL 19  3.00pm MAWRTH 21  1.00pm

James Arthur
Yn dilyn dwy flynedd heb
fod yn y sbotolau, mae
pencampwr X Factor 2012
yn dod yn ei ôl i’r siartiau
dan ganu gyda rhyddhau ei
albwm newydd Back From
The Edge. Y trac blaen ydi
Say You Won’t Let Go, a
ryddhawyd ym mis Medi
2016 ac a saethodd i ben
iTunes, Spotify ac Official
Charts, lle bu am dair
wythnos y naill ar ôl y llall.
James ydi’r artist blaen
cyntaf o Brydain i ddal y fan
Rhif 1 am fwy nag wythnos
yn 2016. Gwerthodd y gân
fwy na 700,000 o gopïau a
bu hefyd ar ben y siartiau
yn Awstralia ac Iwerddon.
£29.50 | £35.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £29.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa Opera
Cenedlaethol
Cymru  
Tomáš Hanus arweinydd
Pavel Kolesnikov piano

Suk Hwyrgan i’r Tannau
Mozart Concerto Piano 
Rhif 20
Dvorák Symffoni Rhif 7

Dyma drasiedi a drama law
yn law yn egni dyrnu du
concerto piano Mozart yn
D leddf a naws dywyll,
drwmfyfyriol Seithfed
Symffoni Dvorák. Yr
Hwyrgan lân ddiniwed gan
fab yng nghyfraith Dvorák,
Josef Suk, sy’n cychwyn y
rhaglen.
£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.

Cyngerdd Awr
Ginio
Côr Eglwys Gadeiriol
Fetropolitanaidd
Caerdydd
Aelodau o Gerddorfa
Gyngerdd Coleg Sant Ioan

Dan gyfarwyddyd 
Dominic Neville

Cyfres fawr o Messiah
Handel.

Argymhellwn godi
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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Ar Fynd
MAWRTH 21  8.00pm MERCHER 22  8.00pm

Circus of
Horrors
The Never-Ending
Nightmare
Mae’r Circus of Horrors 
yn dathlu pen ei flwydd yn
un ar hugain oed, yn ei
chychwyn hi ar daith ac 
i’w ganlyn ei ymgorfforiad
diweddaraf. Mae’r sioe
ysblennydd yn cynnwys
cymysgedd anhygoel o
actau rhyfedd, eofn a
hardd i gyd wedi’u cyd-
weu’n stori ar lun Alis yng
Ngwlad Braw a yrrir gan
seinfyd gwreiddiol gan
mwyaf ac a berfformir â
thafod fforchog heb os ym
mhob boch.
£18.00 | £21.00 | £26.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant. Rhai
gostyngiadau ar gael (rhowch
ganiad i 029 2087 8444 i gael
manylion).
Ar Werth Yn Awr

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 32

Gwrando’r Gwreiddiau
Martin Harley & Daniel Kimbro 
Gitarydd, canwr a chyfansoddwr caneuon aruthrol o
ddawnus ym myd y Gwreiddiau a Chanu’r Felan ydi
Martin Harley, sy’n buan ennill bri drwy’r byd yn grwn.
Mae’n un o ffyddloniaid y gerddoriaeth ddeilliodd o
Ddelta Mississippi, y gitâr llithr, a ffurfiau eraill lawer 
ar gerddoriaeth wreiddiau. Er bod sain Harley â'i
gwreiddiau yng nghanu’r felan, mae’n ceisio adrodd 
ei stori ei hun, yn gerddor a dreuliodd lawer o’i oes ar
daith. 

Bu Martin ar ben rhaglen Music City Roots yn Nashville
a chychwynnodd gyngherddau i Iron and Wine, Bruce
Hornsby, Beth Hart a Joe Bonamassa ymhlith eraill
lawer. 

Yn gwmni i Martin mae’r canwr basgrwth o America
Daniel Kimbro, cerddor y mae galw mawr amdano a
deithiodd y byd gyda llawer o artistiaid o fri ym
mydoedd canu gwerin a chanu’r felan.
£14.00 ymlaen llaw
£15.00 ar y noson
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Plant dan 16 oed: pob tocyn £5.00 yr un.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

Tudalen 32



IAU 23  8.00pm SADWRN 25  3.30pm SADWRN 25  9.00pm

Camille
O’Sullivan 
The Carny Dream
Tywyllwch, goleuni,
breuddwydion, syrcas.
Canu: Cave, Bowie, Brel,
Arcade Fire, Radiohead.

Yn rhywiol, yn ffyrnig, yn
cyfareddu, mae Camille 
yn gweddnewid pob cân 
yn brofiad teimladol dwys.
Gewch chi ddisgwyl
llawenydd ac angerdd pur.

‘A major star’
***** Scotsman

‘Masterclass in living a
lyric, mesmerising’
***** Mail on Sunday

£19.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Geek Musique: 
The Sound of Sci-Fi
Edwin Outwater arweinydd

Yr arweinydd o
Americanwr Edwin
Outwater yn mynd â ni i
fydoedd pell a ninnau’n
morio yng ngherddoriaeth
y gofod ac arch-arwyr. O
Star Wars i Terminator, o
E.T. i Star Trek – dewch i
ymgolli yn The Sound of
Sci-Fi o’r sgrîn fawr.
Tocynnau £15.00
Myfyrwyr £5.00, tocynnau
mantais eraill ar gael.
Ar Werth Yn Awr

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Geek Musique: 
Cult TV Classics
Edwin Outwater arweinydd

Ar sylfaen ein bri yn fand
cartref Doctor Who,
cyflwynwn ein rhaglen
arbennig gefn nos Cult TV
Classics, yn bwrw trem yn
ôl ar gyrion rhyfedd a
rhyfeddol y teledu yn oes
yr arth a’r blaidd. Doctor
Who clasurol yn cyfarfod
Cagney and Lacey drwy
Gerddoriaeth o Ceefax.
Tocynnau £15.00
Myfyrwyr £5.00, tocynnau
mantais eraill ar gael.
Ar Werth Yn Awr
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Ar Fynd
SUL 26  5.00pm MAWRTH 28  1.00pm

Cyngerdd
Canmlwyddiant
a Chwarter
HMSG
Ysgol Ferched Dilladwyr
Trefynwy’n dathlu ei
chanmlwyddiant a
chwarter â chyngerdd
cerddorfaol a chorawl a
berfformir gan y disgyblion
presennol, hen ddisgyblion
a staff. Ar y cyd ag Ysgol
Trefynwy, bydd
cerddoriaeth gan
Stravinsky, Khachaturian 
a pherfformiad corawl In
These Stones Horizons
Sing Karl Jenkins yn
cynnwys dros 400 o
leisiau.
£12.00
Plant dan 16, Myfyrwyr, Pobol
dros eu 60, Pobol anabl (ynghyd
ag un cydymaith), Pobol
ddigyflog: pob tocyn £4.00 yn
rhatach.

Cyngerdd Awr Ginio
Raúl Prieto Ramírez – Organ
Raúl Prieto Ramírez ydi’r organydd cyntaf o Sbaenwr
ers peth amser i ennill ei blwy ymhlith goreugwyr y
byd cyngerdd rhyngwladol. ‘His powerful personality,
passionate expressiveness, gift for communication,
and outstanding technique make him shine in a
wide range of repertoire and styles’ (Los Angeles
Philarmony). 

Recordiwyd a darlledwyd premières llawer o’i
weithiau yn Sbaen, gan gynnwys cerddoriaeth
siambr, cerddoriaeth i’r organ, llawer o ddarnau i
offerynnau solo a concerto i’r organ a cherddorfa, 
a berfformiwyd gyntaf yng Ngw^ yl Dinas Barcelona. 

Bydd y rhaglen heddiw’n cynnwys gweithiau gan
Bach, Buxtehude, Cabanilles, Widor a Reger.

Talwch be deimlwch sy’n addas

22 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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IAU 30  7.30pm

GW^ YL FFILMIAU MYNYDD BANFF 2017
Dewch i brofi noson o ffilmiau byrion rhyfeddol o’r 
w^ yl ffilmiau mynydd fwya’i bri yn y byd.
Gewch chi ddilyn cyrchoedd rhai o anturiaethwyr mwyaf anhygoel yr oes sydd ohoni,
gweld ffilmiau syfrdanol o chwaraeon llawn mynd gwefreiddiol a chael eich ysbrydoli
gan ddarnau pryfoclyd a ffilmiwyd o bedwar ban byd.

Taniwch eich awch am antur, mynd a theithio drwy gasgliad cynhyrfus o’r ffilmiau
diweddaraf gan wneuthurwyr ffilmiau antur mwyaf dawnus ein dydd. Digwyddiad
cyffrous rhy dda i’w golli a gwobrau am ddim i’w ganlyn!

Ewch i www.banff-uk.com i gael rhagor o fanylion.

Arweiniad Oed a Argymhellir: 12A (caiff plant ddod yng nghwmni Oedolyn.
£13.00
Cynnig Cw^n Caer: £11.50 tan 15 Rhagfyr.
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.50 yn rhatach (gweler tudalen 30).
Grwpiau o 6+: pob tocyn £1.00 yn rhatach.
Ar Werth Yn Awr
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Tudalen 32



* Ar Werth Yn Awr 

EBRILL 2017
Sadwrn 1 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Dresden*
Sul 2 8.00pm Richard Herring*
Mawrth 4 Drysau Caro Emerald*

7.00pm
Mercher 5 7.30pm 10cc Greatest Hits & More*
Mercher 12 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mercher 19 7.30pm Verdi Aida*
Gwener 21 2.30pm Naomi’s Wild and Scary*
Sadwrn 22 7.30pm Daniel O’Donnell*
Sul 23 7.30pm Billy Ocean*
Llun 24  7.30pm Shakin’ Stevens*
Mawrth 25 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio  – Mavron Quartet*

8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau –Nancy Kerr & The Sweet Visitor Band*
Mercher 26 7.30pm Remembering Fred*
Iau 27 7.30pm Chris Ramsey*
Gwener 28 7.30pm Steve Hackett*
Sadwrn 29 & 11.30pm & Dinosaur World
Sul 30 2.30pm

Maes o Law 
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Saturday 1 April | Dydd Sadwrn 1 Ebrill 2017 | 7:30pm

Cardi�  Ardwyn Singers
Cardi�  Polyphonic Choir 
Beethoven  Symphony No 1
Beethoven Symphony No 9 (Choral)

Soloists | Unawdwyr

INTERNATIONAL
CONCERT 
SERIES 2016-17
CYFRES O 
GYNGHERDDAU
RHYNGWLADOL
2016-17

Elin Pritchard – Soprano; Samantha Price – Mezzo
Alexander James Edwards – Tenor; Thomas Faulkner – Bass

DRESDEN PHILHARMONIC 
ORCHESTRA
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 Conductor | Arweinydd Michael Sanderling



* Ar Werth Yn Awr 

Neuadd Dewi Sant
Chwefror & Mawrth 2017
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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

Starring the French soprano Olga Perrier* and  
the Russian soprano Ecaterina Danu* as Aida.  

With the celebrated mezzo from the Romanian 
National Opera Liza Kadelnik* as Amneris. 

Sung in Italian with English surtitles.

*Cast subject to change.
* Gallai’r cast newid.

Yn serennu’r soprano o Ffrances Olga Perrier* a’r 
soprano o Rwsiad Ecaterina Danu* yn rhan Aida. 
Gyda’r mezzo adnabyddus o Opera Cenedlaethol 

Romania, Liza Kadelnik* yn rhan Amneris 
Canir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg.

Winner: ‘Best 
Opera Award’ 

LIVERPOOL DAILY POST  
THEATRE AWARDS

   

  
  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  
  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  
  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  
  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  
  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  
  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  
  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Gwener 12 Mai 7.30pm

Psychic Sally
Call Me Psychic

£24.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£3.95 y pryniant 



Maes o Law 
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* Ar Werth Yn Awr 

MAI 2017
Llun 1 8.00pm Gino’s Italian Escape*
Mercher 3 7.30pm Mnozil Brass*
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*
Gwener 19 7.30pm Joe Longthorne*
Sadwrn 20 5.00pm Jeff Dunham*
Mawrth 23 8.00pm Grand Band (Efrog Newydd)*
Iau 25 7.30pm That’ll Be The Day*
Mawrth 30 Drysau Simple Minds*

7.00pm



* Ar Werth Yn Awr 

MEHEFIN 2017
Gwener 2 7.30pm Royal Philharmonic Orchestra*
Sul 4 Drysau Anastacia*

7.30pm
Mawrth 6 8.00pm Jimmy Carr* – Taith The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits
Iau 8 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mercher 21 7.30pm Kevin & Karen*
Gwener 30 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*

MEDI 2017
Iau 21 8.00pm The Dreamboys*

HYDREF 2017
Iau 26 7.30pm Milton Jones is Out There*
Sadwrn 28 8.00pm Jimmy Carr* – Taith The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits

Neuadd Dewi Sant
Chwefror & Mawrth 2017
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Sunday 14 May | Dydd Sul 14 Mai 2017 | 3:30pm

Rimsky-Korsakov Sadko
Shostakovich Violin Concerto No 1
Prokofi ev Romeo and Juliet (excerpts)

Natalia Lomeiko
Soloist | Unawdydd Conductor | Arweinydd

Yuri Simonov

INTERNATIONAL
CONCERT 
SERIES 2016-17
CYFRES O 
GYNGHERDDAU
RHYNGWLADOL
2016-17

MOSCOW 
PHILHARMONIC 
ORCHESTRA
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* Ar Werth Yn Awr 

Sul 4 Mehefin | Drysau 7.00pm

Anastacia
The Ultimate Collection 

2017

£37.50 & £50.00 (Uchafrif 6 yr un)
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o 
£3.95 y pryniant 

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
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TIONS FROMS PERSONAL REFLEC
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Iau
21 Medi
8.00pm

Argymhellir 18+

£17.50, £22.50 & £25.50
A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y
pryniant

* Ar Werth Yn Awr 

* Ar Werth Yn Awr 

FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT

Enw:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Teleffon (yn ystod y dydd):

Teleffon (gyda’r nos):

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

Ebost:

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

A wnewch chi godi £18 ar fy  Mastercard Visa 

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

Rhif y Cerdyn:

Dyddiad Cychwyn:

Dyddiad Terfyn:

Rhif cyhoeddi (Switch yn unig)

Llofnod Deiliad y Cerdyn

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



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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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.


