
Croeso’r
Rheolwr

Daw’r gwanwyn ar ein
gwarthaf yn swae i 
gyd ac i’w ganlyn
rhaglen yn heigio 
o ddigwyddiadau 
yn y Neuadd.

Mae’r chef afieithus Gino D’Acampo yn
ein gwahodd i ddianc i’r Eidal mewn
noson o fwyd a hwyl; caiff gwychder
Aifft yr henfyd fywyd o’r newydd yn
drawiadol ar lwyfan yng nghynhyrchiad
Ellen Kent o Verdi: Aida, a llond gwlad 
o bethau i roi ias i aelodau iau’r teulu
pan fydd Naomi Wilkinson yn dod â’i
sioe Wild & Scary a Dinosaur World yn
rhoi bywyd o’r newydd i’r creaduriaid
cyn hanes mewn dwy sioe ar wahân 
ym mis Ebrill.

Dewch aton ni hefyd i berfformiadau
gan y canwyr Caro Emerald, Daniel
O’Donnell, Billy Ocean, Shakin’ Stevens,
Imelda May, Tom Chaplin, Sam Bailey,
Joe Longthorne; perfformiad acwstig
syfrdanol gan Simple Minds, y naill hit
ar ôl y llall gan 10cc a chyfoeth o
ganeuon Genesis a Hackett clasurol 
yng nghwmni Steve Hackett.

Roger Hopwood, Rheolwr

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Ebrill a Mai 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: Caro Emerald, Billy Ocean, Imelda May, Tom Chaplin, Simple Minds

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

04-06
Proffil
Dwy o sêr Strictly, Aljaz a
Janette, yn talu teyrnged i
Fred Astaire mewn swae o
sioe theatr newydd. 

Rhowch dro am yr Aifft
gynt yng nghynhyrchiad
trawiadol Ellen Kent o 
Aida Verdi.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan Sylw

YMUNWCH YN Y CHWYLDRO!
Neuadd Dewi Sant yn
myfyrio ynghylch diwylliant
Rwsia gan mlynedd wedyn
Mae 2017 yn nodi canmlwyddiant
Chwyldro Rwsia a Neuadd Dewi Sant yn
ymuno â chyrff yn y celfyddydau ledled
Cymru mewn tymor o berfformiadau a

digwyddiadau sy’n dal
ffrwydrad cymdeithasol 

a diwylliannol yr oes, 
a chysylltiadau

hanesyddol Cymru
â Rwsia’r oes
oedd ohoni.

Yn y
cydweithrediad

cyntaf o’i fath,
mae R17 yn
dwyn ynghyd
gynhyrchwyr ac
oedfannau mewn
rhaglen
eithriadol o
weithiau yn yr
arfaeth drwy
gydol 2017.

Lluniwyd R17 yn fyfyrdod diwylliannol
ynghylch canmlwyddiant Chwyldro
Rwsia drwy lygaid Cymru.

Meddai Rheolwr Celfyddydau a
Theatrau Neuadd Dewi Sant, Roger
Hopwood: ‘Rydym wrth ein boddau o
fod yn rhan o wledd o gerddoriaeth
Rwsia drwy hyd a lled Caerdydd i
ddathlu Rwsia 17. Yn Neuadd Dewi
Sant, rydym yn ymfalchïo mewn
llywyddu cyngherddau cerddorfaol o’r
safon uchaf ac edrychwn ymlaen at
groesawu Cerddorfa Ffilharmonig
Mosgo (14.05.17), Cerddorfa Symffoni
St Petersburg, Cerddorfa Ffilharmonig
Caerdydd (14.02.17) a’r Mavron
Quartet (25.04.17) i berfformio
campweithiau gan fawrion Rwsia gan
gynnwys Shostakovich, Prokofiev,
Rachmaninov a Tchaikovsky yn un o
neuaddau cyngerdd gorau’r byd.’

Cadwch lygad am frandio R17 ledled y
ddinas ac ymuno yn y chwyldro yn
2017!

Cynhyrchwyd R17 gyda chymorth cyllid Loteri 
Cyngor Celfyddydau Cymru.
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Neuadd Dewi San
Ebrill a Mai 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

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  



Proffil
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Byddwch yn barod i gamu’n ôl mewn
amser ac ail-fyw munudau arbennig o
yrfa’r dawnsiwr tan gamp, Fred Astaire. 

Bydd Remembering Fred yn cynnwys cân
a dawns i ddathlu treftadaeth un o wir
chwedlau a difyrwyr sgrîn Hollywood, gan
gynnwys clasuron megis They Can’t Take
That Away From Me, ‘S Wonderful, Cheek
to Cheek, Let’s Face The Music and
Dance a llawer mwy.

Bydd Aljaz a Janette yn perfformio camau
a throadau o oes aur actau dawns mwya’u
bri Hollywood. Caiff cynulleidfaoedd
glywed gan selogion enwog gan gynnwys
Twiggy, Darcey Bussell, Don Black a
Bruce Oldfield a fydd yn rhannu straeon
eicon y sgrîn yn cyffwrdd â’u bywydau ac
yn trafod beth a’i gwnâi mor arbennig. 

Mae’r sioe’n addo bod yn noson hudol, yn
hetiau silc, teis gwynion a hanesion
gwych, ac yn gefn iddi gast ategol llawn o
ddawnswyr, band byw a chanwyr aruthrol.

Bydd y cast yn perfformio clasuron o 
Lyfr Caneuon America, gan gyfansoddwyr
megis George ac Ira Gershwin, Irving
Berlin a Cole Porter. 

Wrth sôn am sioe ‘Remembering Fred’,
meddai Aljaz a Janette:  ‘Fred Astaire is
an inspiration to every dancer we know.
We are excited to be headlining a show
paying tribute to this unique Hollywood
legend. We will celebrate his dance, 
his choreography, his most memorable
songs and films as well as his poise and
elegance and what made this man such
an icon of the 20th century. And just like
Fred, we will be doing it big, doing it right
and doing it with style!’

Remembering Fred 
Mercher 26 Ebrill 7.30pm
£19.50 – £55.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant 

Dau o sêr Strictly, Aljaz & Janette, yn talu teyrnged i
Fred Astaire mewn swae o sioe



Proffil
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Ag ynddi’n sêr y soprano o Ffrances Olga
Perrier* a’r soprano Ryngwladol Alyona
Kistenyova* fel Aida a Liza Kadelnik*, 
y mezzo-soprano enwog o Opera
Cenedlaethol Romania, fel Amneris.

Cynhyrchiad traddodiadol newydd
trawiadol ydi Aida, y fwyaf mawreddog o
blith holl operâu Ellen Kent, ac iddo set
newydd aruthrol a luniwyd gan Set-Up
Scenery yng ngwledydd Prydain, sy’n
llunio setiau hefyd i’r Royal Opera Covent
Garden.

Yn Aida, gwelwn ysblander yr Aifft wrth
ymyl mawredd Colosseo Rhufain, a
chyfarwyddo Ellen Kent dan ddylanwad
dramâu Ewripides yng Ngroeg yr henfyd
ac yn symboleiddio gafael crefyddol
grymus offeiriaid yr Aifft. Hanes athrist
rhyfel, gwenwyn a dialedd sydd yma –
ac wrth ei graidd cariad dan dynged y

gaethferch hardd o Ethiopiad, Aida, a’r
arwr o’r Aifft, Radames - a gaiff fywyd 
o’r newydd mewn cynhyrchiad sy’n 
rhoi llwyfan i un o’r darnau mwyaf o
gerddoriaeth a sgrifennodd Verdi erioed 
ac ynddo’r ariâu adnabyddus Celeste
Aida, Ritorna Vincitor a’r Ymdeithgan
Orfoledd glasurol sy’n cynnwys dawns
deml, rhaeadrau o aur pefriol a
pherfformwyr tân syfrdanol.

Canir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau
Saesneg.

‘Visually and vocally gripping from 
start to finish’
The Independent

Mercher 19 Ebrill 7.30pm
£15.00 – £32.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

*Gallai’r cast newid

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





NEWYDD DDOD I LAW –
MAWRTH
MER 8  Drysau 7.00pm
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Seth Lakeman
Ym mis Medi 2016
rhyddhaodd Seth
Lakeman – yr enillydd
Gwobr Gwerin BBC 
Radio 2, y canwr gwerin, y
cyfansoddwr caneuon a’r
aml-offerynnwr – ei wythfed
albwm stiwdio Ballads of
The Broken Few ac arno’r
sengl Meet Me in the
Twilight a roddwyd ar restr
chwarae BBC Radio 2 toc
wedyn. Cyfuniad syfrdanol
ydi’r albwm o’i gyfansoddi
a’i chwarae egnïol a
chytgord nefolaidd lleisiau’r
triawd benywaidd ifanc
newydd Wildwood Kin a’u
cytgordiau di-fefl yn cyd-
fynd i’r dim â môr o lais
Seth.

Bydd y cyngerdd yn
cynnwys caneuon o’r albwm
newydd a ffefrynnau o’i 
ôl-gatalog.
£22.50 ymlaen llaw
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

SADWRN 1  7.30pm

Cerddorfa Ffilharmonig Dresden
Michael Sanderling arweinydd
Anita Watson soprano
Samantha Price mezzo soprano
Alexander James Edwards tenor
Thomas Faulkner baswr
Cantorion Ardwyn Caerdydd 
Côr Polyffonig Caerdydd

Beethoven Symffoni Rhif 1
Beethoven Symffoni Rhif 9 (Corawl)

Cerddorfa Ffilharmonig Dresden a’i Phrif Arweinydd
Michael Sanderling yn dod yn eu holau ac i’w canlyn
symffonïau cyntaf ac olaf Beethoven: taith sy’n olrhain 
ei fywyd a newidiodd y symffoni am byth. 

O’r her a daflwyd ar y cychwyn cyntaf i’r Symffoni Gyntaf
orawenus hyd at fawredd aruthrol y Symffoni Gorawl,
mae hon yn addo’n deg bod yn reid colli cylla o noson
yng nghwmni cerddorfa ac arweinydd wedi’u trwytho yn
y gerddoriaeth yma.
£8.50 – £39.50
Tocynnau Platinwm (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid o
champagne a rhaglen): £48.00. Gostyngiadau Ar Gael. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Michael Sanderling Samantha Price

  

  

  

TAPAS
GWELER TUDALEN 03

 
  

  
  

 
  

  
  



Ar Fynd
SUL 2  8.00pm MAWRTH 4  

Drysau 7.00pm

08 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Caro Emerald
Ac Eraill
Ers rhyddhau ei halbwm début lluos-blatinwm o’r
flwyddyn 2010, Deleted Scenes From The Cutting Room
Floor, torrodd Caro Emerald ei chwys ei hun. Yn bishyn
ac yn steilus, mae Caro’n cyd-asio jazz retro â samplo a
pop modern i greu ei naws arbennig.

Dyma seren pop wreiddiol sy’n ganwr a hyfforddwyd
mewn jazz yn Conservatoire Amsterdam ac arni olwg un
o eiconau Hollywood ers talwm a llais sy’n nawsio
cynhesrwydd a bywiogrwydd. Mae ei pherfformiad byw’n
rhy dda i’w golli – yng ngeiriau The Daily Telegraph
‘Caro Emerald had everyone in the palm of her hand 
[and her] infectious sense of fun and vintage charm 
can be relied on to lift the spirits’.

Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.
£22.50 | £35.00 | £47.50  
Pecyn VIP Emerald: £125.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Richard Herring
The Best
Richard Herring, Brenin
Gw^ yl Ymylon Caeredin, un
o golofnwyr Metro a Phod-
dad (RHLSTP, AIOTM)
gwledydd Prydain, yn
dewis ei hoff actau o’i
ddeuddeg sioe undyn ac
yn eu stwffio i awr a
hanner i chi gael morio
ynddyn nhw. O
ddadadeiladu coeden
achau Crist hyd at brofi
bod hilwyr yn llai hiliol na
rhyddfrydwyr, drwy rai o’r
jôcs cala gorau sydd.
Welwch chi eich hoff act
yma? I’r newyddian,
cyflwyniad tan gamp i’r
digrifwr cwlt dylanwadol
yma ac i selogion ers tro
croeso’n ôl hyfryd i’r hits
mwyaf. 
£15.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. 
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32
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MERCHER 5  7.30pm IAU 6  7.30pm GWENER 7  7.00pm

Corws Symffoni
Prifysgol
Caerdydd 
Carmina Burana
Dewch i ddathlu llawenydd
dychwelyd y gwanwyn, i
gael eich rhybuddio rhag
peryglon glythineb a gamblo
ac i gael blas ar rym ac
angerdd ‘O Fortuna’. Yn y
perfformiad bydd disgyblion
o Ysgol Pwll Coch yn dod at
Gorws Symffoni Prifysgol
Caerdydd.
£8.00
2 docyn am £10.00 (ni ellir ei
ddefnyddio gyda disgownriau
eraill). Tocynnau mantais safonol
(gweler tudalen 30) a Phlant dan
18: pob tocyn £3.00 yn rhatach. 

10cc Greatest
Hits & More 
Ac Eraill
Mae 10cc ymhlith y
bandiau mwyaf dyfeisgar 
a dylanwadol yn hanes
cerddoriaeth boblogaidd, 
yn un o’r ychydig iawn o
actau a aeth â hi’r un faint
yn fasnachol, ym marn y
beirniaid ac yn greadigol.
Gwerthodd bymtheng
miliwn o albymau ym
Mhrydain a mwy na deng
miliwn ar hugain drwy’r 
byd yn grwn. Mae ei
lwyddiannau aruthrol yn
cynnwys I’m Not in Love,
Things We Do For Love,
Dreadlock Holiday, Rubber
Bullets a llawer mwy.

‘This is as near as you’re
ever going to get to hearing
the perfect 10cc.’
Graham Gouldman

£31.00 | £34.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr 

Tudalen 32

You’ve Got 
A Friend
Cerddoriaeth James
Taylor a Carole King
O law crewyr y sioe West
End ysgubol o lwyddiannus
The Simon & Garfunkel
Story, mae You’ve Got A
Friend yn dathlu dau o
gyfansoddwyr caneuon
mwya’r Byd erioed –
James Taylor a Carole King.

Mae’r daith gerddorol yma’n
cyd-weu rhai o’r caneuon
mwyaf a sgrifennwyd erioed
gan gynnwys Will You Still
Love Me Tomorrow, How
Sweet It Is (To Be Loved By
You), You Make Me Feel
(Like A Natural Woman) a’r
gân hyfryd You’ve Got A
Friend.
£16.50 | £18.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.50 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £1.50 yn rhatach. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



Tudalen 32

Gw^ yl Iwcalili
Caerdydd 
Gwêl 2017 Bedwaredd 
W
^
yl Iwcalili Caerdydd a

ninnau’n croesawu sawl
grw^p o Dde Cymru a 
De-orllewin Lloegr i
chwarae ac i ganu
caneuon poblogaidd o’r
can mlynedd a aeth heibio.
Gwahoddir y cyhoedd i
ymuno (ag iwcalili os oes
modd). Byddwn hefyd yn
rhoi stondin i ambell i grw^p
fydd yn chwarae un gân
neu ddwy.

Mae rhagor o fanylion 
i’w cael yn
www.ukenights.co.uk
Digwyddiad Am Ddim

Ar Fynd
SADWRN 8  
1.00pm – 5.00pm

Cerddorfa a
Chorws
Cenedlaethol
Cymreig y BBC
Bach Dioddefaint 
Sant Ioan
John Butt arweinydd
Gwilym Bowen efengylwr
David Soar Crist
Elizabeth Watts soprano
William Towers uwchdenor
Nick Pritchard tenor
Ashley Riches baswr

Dewch atom ni i glywed
Dioddefaint Sant Ioan a
adroddodd Bach mor
deimladwy. I arwain y 
gwaith afrad a theimladol
wefreiddiol yma, rhown
groeso i ddehonglwr arobryn
gwaith Bach: John Butt. 
£15.00
Rhai gostyngiadau ar gael. Ewch i’r
wefan neu roi caniad i 029 2087
8444 i gael manylion. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr

SADWRN 8  7.00pm
SUL 9  6.00pm

MERCHER 12 7.30pm

10 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Debbie Chapman Dancers
yn cyflwyno

Dansation XIII
I ddathlu deng mlynedd ar
hugain o’r Debbie
Chapman Dancers, fel y’u
gwelwyd ar Britain’s Got
Talent a Got To Dance Sky,
dônt yn eu holau i Neuadd
Dewi Sant a sioe newydd
sbon danlli grai i’w canlyn:
Dansation XIII, yn rhoi
llwyfan i westeion arbennig. 

‘Choreography, precision,
technique these guys have
it all. I love them!’
Kimberley Wyatt o’r 
Pussycat Dolls

‘I would love my daughter
to go to this school’ 
Amanda Holden –
Britain’s Got Talent

£11.00 | £12.00
Dros eu 60, Dan 16, Myfyrwyr:
pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £11.00 yr un. Grwpiau o
10-19: pob tocyn £1.00 yn
rhatach. Grwpiau o 20+: pob
tocyn £2.00 yn rhatach.

Tudalen 32

Tudalen 32
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Tonight from the
West End
Dewch aton ni i noson
ddihafal ac ynddi dair o sêr
blaenllaw theatr gerdd John
Partridge (Cats, Chicago,
Eastenders) ac ato un o brif
actoresau gorau’r West End,
Louise Dearman ac Adam
Garcia – sy’n adnabyddus 
ar gorn ei brif rôl yn y ffilm,
Coyote Ugly. Cast sy’n sêr
pob copa walltog ac i’w
canlyn chwip o berfformiad,
band cartref “Tonight”,
dawnswyr a chôr o ugain yn
perfformio clasuron o’ch holl
hoff sioeau.
£21.00 | £28.00 | £32.00  
Ychydig Sydd Ar Gael: pecyn 
VIP £50.
Cwrdd a chyfarch cyn y sioe:
6.30pm – 7.00pm.
Seddi yn y ddwy res flaen.
Rhaglen Gyfarch.
Cyfle i Dynnu Llun – cofiwch ddod
â’ch camera/ffôn.
Ar Werth yn Awr    
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MERCHER 19  7.30pm IAU 20  7.30pm 

VERDI AIDA 
Dehongliad newydd trawiadol o’r opera glasurol Aida

Ag ynddi’n sêr y soprano o Ffrances Olga Perrier* a’r
soprano Ryngwladol Alyona Kistenyova* fel Aida a 
Liza Kadelnik*, y mezzo-soprano enwog o Opera
Cenedlaethol Romania, fel Amneris.

Daw Aida, y fwyaf mawreddog o blith holl operâu 
Ellen Kent, yn ôl i wledydd Prydain mewn cynhyrchiad
traddodiadol newydd syfrdanol. Gwelwn ysblander yr 
Aifft wrth ymyl mawredd Colosseo Rhufain a
chyfarwyddo Ellen Kent dan ddylanwad dramâu
Ewripides yng Ngroeg yr henfyd ac yn symboleiddio
gafael crefyddol grymus offeiriaid yr Aifft. 

Hanes athrist rhyfel, gwenwyn a dialedd sydd yma 
yn cael bywyd o’r newydd mewn cynhyrchiad sy’n 
rhoi llwyfan i un o’r darnau mwyaf o gerddoriaeth a
sgrifennodd Verdi erioed ac ynddo’r ariâu adnabyddus
Celeste Aida, Ritorna Vincitor a’r Ymdeithgan Orfoledd
glasurol sy’n cynnwys dawns deml, rhaeadrau o aur
pefriol a pherfformwyr tân syfrdanol.

Canir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg.
*Gallai’r cast newid

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

Tudalen 32

Tudalen 32



Ar Fynd

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

GWENER 21  2.30pm SADWRN 22  7.30pm 

Daniel O’Donnell 
Gyda’r Gwestai
Arbennig Mary Duff
Yn y gwanwyn daw’r canwr
o Wyddel aruthrol o
boblogaidd yn ei ôl i’r
Neuadd. 

Creodd Daniel hanes
cerddorol drwy ryddhau
albwm bob blwyddyn ers
1988. Bydd y cyngerdd yn
cynnwys hits o’i ôl-gatalog
enfawr o bymtheg albwm 
ar hugain.

Bu 2015 yn flwyddyn
brysur i Daniel, yn ei
throedio hi yn Strictly Come
Dancing, a chyfres deledu
realaeth ysgubol o
lwyddiannus UTV, Daniel
and Majella’s B&B Road
Trip.
£37.50 | £42.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £37.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr    

Naomi – Wild and Scary
Y cyflwynydd teledu plant Naomi Wilkinson yn dod â
sioe fydd yn heigio gan hwyl a syrpreisys; yn gwmni
iddi ar lwyfan bydd Animal Mark a rhai o’i greaduriaid
mwyaf brawychus a bydd Naomi’n cofio rhai o’i
phrofiadau bywyd gwyllt mwyaf cyffrous o bedwar ban
byd ac yn cyflwyno’r gynulleidfa i rai o’r anifeiliaid
ffyrnicaf a mwyaf dychrynllyd a gyfarfu ar ei ffordd! 

Mae’r sioe’n addas i blantos o bob oed a does dim dau
na chaiff y teulu i gyd hen hwyl a hanner.

Ystod Oedran a Awgrymir 5-7 a throsodd.
£18.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £3.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Tocyn Teulu (teulu o 4): £62.00. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant. 
Ar Werth yn Awr    

Tudalen 32

Tudalen 32
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Neuadd Dewi San
Ebrill a Mai 2017Ebrill

SUL 23  
Drysau 7.00pm 

LLUN 24  8.00pm MAWRTH 25  1.00pm

Billy Ocean 
A Gwesteion Arbennig
Mae Billy Ocean yn dathlu
ar ôl rhyddhau ei albwm
diweddaraf Here You Are:
The Best Of Billy Ocean a
saethodd i rif pedwar, ei
albwm a werthodd fwyaf
ers 1989. Seren Caribbean
Queen ydi’r artist croenddu
o Brydain a werthodd y
mwyaf erioed, a chanddo
res o hits lluos-blatinwm.

Mae’r set ddau CD yn
cynnwys casgliad personol
o ddehongliadau Billy o
ganeuon fu’n gaffaeliad i’r
llanc Leslie Charles ddod y
Billy Ocean adwaenwn ni
heddiw, ochr yn ochr â
dathlu ei hits mwyaf sy’n
ymestyn dros ei yrfa.

Rhaid i blant dan 14 oed
fod yng nghwmni oedolyn.
£22.50 | £35.00 | £45.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd 
Awr Ginio 
Mavron Quartet
Christina Mavron ffidil
Kathy Rowe ffidil
Niamh Ferris fiola
Beatrice Newman soddgrwth

Borodin 
Pedwarawd Tannau Rhif 2
Shostakovich
Pedwarawd Tannau Rhif 8

Yn 2002 y ffurfiwyd y
Mavron Quartet, sy’n
cyflwyno datganiadau
rheolaidd i gymdeithasau 
a gwyliau cerdd ledled
gwledydd Prydain ac sy’n
Ensemble Preswyl cyntaf
Neuadd Dewi Sant. 

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Shakin’ Stevens 
Daw Shakin’ Stevens yn ei
ôl i’w dref enedigol yn rhan
o’i daith fwyaf erioed yng
ngwledydd Prydain. Bydd
Taith Echoes Of Our Times
yn gweld yr artist werthodd
y mwyaf o senglau mewn
degawd yn perfformio
traciau o’i albwm newydd
Echoes Of Our Times,
ynghyd â hits clasurol, ac
ambell i beth annisgwyl.

Mae Echoes Of Our Time yn
cyd-asio canu’r felan, canu’r
gwreiddiau, Americana a
roc clasurol. Drwy fanylion
straeon o hanes cyfareddol
ei deulu creodd Shakin’
Stevens deyrnged gerddorol
hynod i’w orffennol oedd
untro’n ddirgel – gyda
dadlennu gwedd arall ar 
ei ddoniau’n artist, yn
gyfansoddwr caneuon 
ac yn adroddwr straeon. 
£22.50 | £28.00 | £35.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
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Ar Fynd
MAWRTH 25  8.00pm

Gwrando’r Gwreiddiau 
Nancy Kerr & The Sweet Visitor Band 
Nancy Kerr, Canwr Gwerin y Flwyddyn 2015 BBC 
Radio 2, yn ei chychwyn hi ar daith i gefnogi ei 
halbwm newydd sbon danlli, Instar.

Mae Nancy eisoes yn fawr ei pharch am ddehongli
deunydd traddodiadol a bellach daeth i’r fei’n
gyfansoddwr neilltuol ei harddull a barodd ei chymharu
â William Blake o ran ailddeffro mytholeg werin
chwyldroadol yn gefnlen hanesion cyfoes. Mae
cerddoriaeth y band yn chwilio llên ac iaith natur sy’n
cynnig repertoire o ddelweddau cignoeth, hollgyffredinol
i’w defnyddio i fynd i’r afael â phethau megis
hunaniaeth rhyw a rhywolaeth, ymrafael dros hawliau
dynol, cariad a chydsynio, gwladychiaeth ac effeithiau
llymder ar ein diwylliant a ni’n hunain.
£16.00 ymlaen llaw
£17.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

MERCHER 26  7.30pm

Remembering
Fred
Sêr Strictly, Aljaz a Janette,
yn hwylio i gamu’n ôl mewn
amser ac ail-fyw munudau
arbennig o yrfa’r dawnsiwr
hynod, Fred Astaire, yn
mynd â chi ar daith hudol o
ddawns, cerddoriaeth fyw a
difyrrwch gyda chefnogaeth
ymddangosiadau arbennig
gan amryw westeion enwog. 

Mae’r sioe’n cynnwys cast
ategol o ddawnswyr, band
byw a chanwyr syfrdanol
fydd yn perfformio clasuron
o Lyfr Cân America, gan
gynnwys caneuon megis
Night & Day, S’Wonderful,
Let’s Face The Music &
Dance, The Way You Look
Tonight, Top Hat, White Tie
& Tails a llawer mwy at
hynny. 
£19.50 | £29.50 | £35.00 | £55.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. 
Ar Werth yn Awr    

Tudalen 32

Tudalen 32



Chris Ramsey
Is That Chris
Ramsey?
Ac Eraill

Sioe stand-up newydd
sbon danlli grai at 2017
gan y digrifwr a welsoch 
ar The Royal Variety
Performance, Celebrity
Juice, Hebburn, Live At
The Apollo ac mewn
amryfal bapurau newydd
pan gafodd ei restio ar gam
mewn gwesty yn ei drôns. 

Ai Chris Ramsey sydd yna?
Ie wir. Ar ei daith fwyaf eto
yng ngwledydd Prydain.
Codwch docynnau tra
gallwch chi.
£20.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 15

Neuadd Dewi San
Ebrill a Mai 2017Ebrill

IAU 27  7.30pm GWENER 28  
Drysau 7.00pm

Steve Hackett 
Trem Yn Ôl ar Genesis yn Classic Hackett
Dyma wedd eto ar brofiad cyflawn Steve Hackett, 
cyn-gitarydd Genesis, mewn sioe newydd gyffrous!

Yn dilyn llwyddiant ei daith 2015 / 16, daw Steve a’i fand
yn eu holau ac i’w canlyn set Genesis / solo wahanol, gan
gynnwys sawl gem o albwm Genesis Wind and Wuthering
sy’n dathlu’i ddeugeinmlwyddiant, ynghyd â ffefrynnau
mawr megis The Musical Box yn ogystal â chaneuon
Genesis na pherfformiwyd erioed o’r blaen gan fand
Steve, megis Inside & Out ac Anyway.

Bydd y daith wych yma hefyd yn cyflwyno caneuon o
albwm newydd Steve, i’w ryddhau ddechrau gwanwyn
2017, gyda ffefrynnau arbennig sy’n ymestyn dros yrfa
solo Steve, gan gynnwys The Steppes, Serpentine, Every
Day, a Rise Again na pherfformiwyd erioed o’r blaen.
£27.50 | £29.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£27.50 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
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Ar Fynd
SADWRN 29 & SUL 30
11.30am & 2.30pm

LLUN 1  8.00pm 

Gino’s Italian
Escape 
Yn syth ar ôl pedwaredd
gyfres ysgubol o
lwyddiannus Gino’s Italian
Escape ar ITV, mae Gino
D’Acampo yn mynd â’i
awch a’i ddawn coginio’r
Eidal at gynulleidfaoedd
byw. 

Mae sioe lwyfan fyw Gino’n
addo resipis nodweddiadol
o bob cwr o’i Eidal annwyl,
wedi’u cyd-asio â’i hiwmor
diatal, lle i’r gynulleidfa
gymryd rhan a llond gwlad
o bethau annisgwyl ar hyd
y ffordd. 
£27.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Dinosaur World
Antur deino-meit newydd sbon danlli grai!
Mentrwch hi i brofi peryglon a hwyl Dinosaur World 
yn y sioe ryngweithiol newydd yma i’r teulu i gyd
(teirblwydd a throsodd).

Cipiwch eich cwmpawd a dilyn ein fforiwr glew ar daith
ar draws tiroedd anhysbys i ddarganfod byd cyn hanes
o ddeinosorod syfrdanol (a rhyfeddol o fyw). Gewch chi
gwrdd â llu o greaduriaid dirfawr, gan gynnwys hoff
gawr cnawdysol pob plentyn, y Tyrannosaurus Rex,
Triceratops, Giraffatitan a Segnosaurus, ag enwi ond
dyrnaid!

Codwch docynnau’n awr i’r antur Jwrasig ddifyr ac
aruthrol yma, yn fyw ar lwyfan! Hyn a hyn o seddi ar
gael yn y Parth Peryglus.
£12.50
Parth Peryglus £15.00
Grwpiau: 1 ym mhob 10 am ddim.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



MAWRTH 2  7.30pm MERCHER 3  7.30pm IAU 4  7.30pm 

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Berlioz Symphonie
Fantastique
Xian Zhang arweinydd
Stephen Hough piano 

Tan Dun Symffoni Rhyngrwyd
Rhif 1 ‘Eroica’
Rachmaninov Rhapsodi ar
Thema gan Paganini
Berlioz Symphonie
Fantastique

Sgrifennwyd Symphonie
Fantastique yn rhannol dan
ddylanwad opiwm ac mae
iddo naws rithweledol, fel
breuddwyd, yn symud drwy
themâu perlesmair ac
anobaith ynghyd â
thameidiau byw o stranciau,
hunanladdiad a llofruddiaeth,
yn dod i’w derfyn mewn
gorffwylledd gwyllt o sain.
£15.00
Rhai gostyngiadau ar gael. Ewch i’r
wefan neu roi caniad i 029 2087
8444 i gael manylion. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr    

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 17

Neuadd Dewi San
Ebrill a Mai 2017Mai

Taith Stand-Up
2017 Sêr Pob
Copa Walltog
Mae’r Daith Stand-Up Sêr
Pob Copa Walltog yn ei hôl
yn 2017 ac arni dri eto o
bennaf ddigrifwyr ochr yn
ochr â’r compère Jarred
Christmas unwaith eto.
Mae’r gymanfa eleni’n
cynnwys y Canadiad
Stewart Francis, brenin y
jôcs un llinell a seren Mock
The Week a Live At The
Apollo; Justin Moorhouse 
o Phoenix Nights ac 8 Out
Of 10 Cats; a Jim Tavare,
yr enillydd BAFTA a
welwyd ar The Sketch
Show, tri Pherfformiad
Amryfath Brenhinol ac 
yn Harry Potter and the
Prisoner of Azkaban. 
£20.00 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Mnozil Brass
Cirque
Cirque ydi pranc diweddaraf
y saith ysblennydd. Bydd
Mnozil Brass yn plymio i
bwll calon eu hofferynnau
fel pob amser i’ch difyrru
chi yn Cirque, eu sioe
newydd sbon danlli grai.

Dônt i’r gylchen i frwydro yn
erbyn giamocs bywyd pob
dydd â cherddoriaeth a
smaldod, gan weddnewid 
y llwyfan yn sioe chwain
gerddorol. Dewch oll ac un!
Gwrandwch a synnu!

Mewn byr o eiriau: Mae’r
byd yn grwn, mae’r
ddynoliaeth yn chwerthin,
ac yn gryno, syrcas ydi’r
byd. 

Cirque MNOZIL!
£25.50
Plant dan 16 oed: £16.00. 
Grwpiau o 10 neu fwy: £21.50. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    

Tudalen 32



Ar Fynd
GWENER 5  Drysau
7.00pm 

SUL 7  3.00pmSADWRN 6  7.45pm

Imelda May
A Gwesteion Arbennig
Os nad ydych yn adnabod
Imelda May, gewch chi
ddisgwyl cael eich synnu.
Os ydych eisoes yn
selogyn, gewch chi
ddisgwyl ei chlywed fel 
na chlywsoch hi erioed 
o’r blaen. Yn ei halbwm
newydd, Life Love Flesh
Blood, cafodd yr artist
gwirioneddol ddihafal rigol
newydd, yn chwilio canu’r
felan, canu’r enaid, canu’r
hwyl, canu gwerin, roc,
acwstica sensitif, drama
sinematig a baledi ffrwydrol
ar set o’r caneuon mwyaf
rhyfygus, mwyaf personol 
a hunagofiannol ddwys a
sgrifennodd erioed. Mae’r
sioe’n addo’n deg swyno
selogion yn hen a newydd,
yn cynnwys deunydd
newydd gwych a hen
ffefrynnau.
£25.00 | £35.00 | VIP: £99.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. 
Ar Werth yn Awr
Ychydig Sydd Ar Gael

Tom Chaplin
A gwesteion arbennig
Aeth albwm diweddaraf
Tom, The Wave, yn syth i Rif
3 yn Siart Albymau Prydain.
Tom a sgrifennodd The
Wave, fe’i cynhyrchwyd 
gan Matt Hales (Aqualung,
Lianne La Havas) ac fe’i
gyrrir gan ei lais
digamsyniol, yn albwm
grymus mae’r beirniaid yn 
ei ganmol i’r cymylau. 

Fel y’u gwelwyd ar Later
With Jools Holland, mae
Tom a’i fand (Sebastian
Sternberg, Rosie Langley,
Tobie Tripp a Beau Holland)
yn ffeirio offerynnau’n
ddiymdrech i ail-greu sain
foethus ac awyrgylch
gwefreiddiol yr albwm. 
Dyma gyngerdd arbennig
iawn, rhy dda i’w golli.
£18.50 | £25.00 | £35.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£18.50 yr un. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    

Cyngerdd 
Teulu Opera
Cenedlaethol
Cymru
James Southall arweinydd

Yn dilyn ei berfformiad y
llynedd a werthodd bob
tocyn, daw Opera
Cenedlaethol Cymru yn ei
ôl ac i’w ganlyn Cyngerdd
Teulu ac ynddo rywbeth i
bawb.  Dyma’r union ffordd
i gyflwyno’r teulu i gyd i
opera a cherddoriaeth
glasurol a Cherddorfa’r
Opera’n eich tywys chi
drwy ddetholiad o
ffefrynnau poblogaidd o 
fyd opera, ffilm a’r teledu.
Anifeiliaid ydi thema’r
cyngerdd eleni felly 
dowch aton ni i’r gwyllt 
yng nghwmni Opera
Cenedlaethol Cymru.
£10.00 | £15.00
Plant 5-16: £5.00 yr un. 
Plant dan 5 oed: Am Ddim 
Ar Werth yn Awr    

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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MAWRTH 9  1.00pm MAWRTH 9  8.00pm MERCHER 10  7.30pm

Cyngerdd Awr Ginio 

Gw^ yl Machen
Isaf
Cyngerdd Hanner
Canmlwyddiant 
Matthew Jones ffidil
Cerddorion Siambr Cymru
Peter Esswood cyfarwyddwr

Vivaldi Four Seasons

Yn y perfformiad yma mae
Cerddorion Siambr Cymru,
y Cyfarwyddwr Peter
Esswood gyda’r ffidler
mawr ei glod gan y
beirniaid Matthew Jones,
yn dathlu Tymor Hanner
Canmlwyddiant Gw^ yl
Machen Isaf. Gwnaeth
Matthew ei début yn 2008
yn Carnegie Hall ac ers
hynny recordio CDiau solo
a siambr lawer.

Mae Gw^ yl Machen Isaf ar
fynd 15-25 Mehefin yn
eglwys fach hardd
Llanfihangel.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Gwrando’r
Gwreiddiau 
Coope, Boyes &
Simpson
CODA – Digwyddiad Terfynol 

Mae eu cytgordiau lleisiol
anarferol a soniarus yn cyd-
asio’u lleisiau’n ddeheuig 
yn arddull neilltuol a
bythgofiadwy sy’n mynd â
gwreiddiau Lloegr i gyfeiriad
newydd chwyldroadol a
does ar Coope, Boyes a
Simpson ddim ofn mynd 
i’r afael ag unrhyw bwnc.
Maen nhw’n trefnu
caneuon traddodiadol yn
greadigol ochr yn ochr â’u
cyfansoddiadau gwreiddiol
bachog eu hunain. 

Dyma driawd dihafal o
galon sîn gwerin Prydain. 
£15.00 ymlaen llaw
£16.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    

Killer Queen
Mae Killer Queen yn
perfformio eu cyngerdd
teyrnged i Queen ers 1993.
Yn sgîl eu dawn gerddorol,
eu hegni rhyfeddol a’u
portread cywir o fand byw
mwya’r byd, enillodd Killer
Queen yn haeddiannol deitl
brenin y teyrngedau i
Queen. 

Dan wefreiddio
cynulleidfaoedd mewn tai
dan eu sang drwy’r byd yn
grwn o wledydd Prydain i
Fosgo, mae Killer Queen yn
ail-greu’r rhyfeddod grymus
yn heigio gan egni, sef
Queen yn fyw.
£19.50
Grwpiau o 10 – 19: pob tocyn
£1.00 yn rhatach. Grwpiau o 20+:
pob tocyn £2.00 yn rhatach. A
Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    
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Ar Fynd
IAU 11  8.00pm GWENER 12  7.30pm SADWRN 13  1.00pm

Psychic Sally
Call Me Psychic 
Mae Sally Morgan yn ei
hôl, yn well nag erioed ac
i’w chanlyn ei sioe newydd
sbon danlli grai a mwyaf
syfrdanol eto. 

Yn ddigrif, yn ddifyr,
weithiau’n dorcalonnus, yn
aml yn ddadleuol, mae’r
sioe’n dathlu ei hwythfed
flwyddyn ar daith. Meddai
Sally, ‘Every night when I’m
on stage amazing things
happen and it’s a privilege
to be able to pass on
messages of love and
comfort to the people I
share my gift with.’

Mae hon yn noson allan
gampus heb ei hail sy’n
rhy dda i’w cholli!
£24.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    

Ymchwiliol ydi Sally Morgan ac
at ddiben adloniant y mae’r sioe.

Cyngerdd
Cyfoes Awr
Ginio 
Arcomis Ensemble
Daw’r Arcomis Ensemble
yn ei ôl i’r Neuadd ac i’w
ganlyn ragor o gerddoriaeth
ynghlwm rywfodd neu’i
gilydd â’r cysyniad o
‘broses’. Canolbwyntiodd
cyngherddau cynt ar Arvo
Pärt, Steve Reich a Philip
Glass, a bydd y cyngerdd
yma’n cynnwys dau
première byd gan
gyfansoddwyr cysylltiedig
yn glòs ag Arcomis ochr yn
ochr â repertoire acwstig
ac electroacwstig arbrofol
ac sydd wedi ennill ei
blwyf.

Cefnogir gan Gyngor
Celfyddydau Cymru am y
pris Talwch Be Fynnwch.

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Omid Djalili
Schmuck For A Night
Mae’r digrifwr a’r actor
arobryn Omid Djalili – 
sy’n adnabyddus am ei
berfformiadau stand-up
chwedlonol – yn ei ôl ar
daith ledled gwledydd
Prydain! Yn ddeallus,
weithiau’n bryfoclyd a phob
amser yn ddifyr, dosbarth
meistr comedi aruthrol o
egnïol a chyfareddol ydi 
ei stand-up. Mae ei
gredydau’n amrywio o
Hollywood i’r teledu ac 
yn fyw ar lwyfan yn y 
West End. Daeth clod
drwy’r byd yn grwn i ran
perfformiadau Omid ac yn
ddiweddar serennodd yn
Dickensian BBC1 a Lucky
Man Sky1. 

Ystod Oedran 16+
£24.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    
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SUL 14  3.30pm MAWRTH 16 – MERCHER 17  
10.30am & 1.30pm

Cerddorfa Ffilharmonig Mosgo 
Yuri Simonov arweinydd
Natalia Lomeiko ffidil

Rimsky-Korsakov Sadko
Shostakovich Concerto Ffidil Rhif 1
Prokofiev Romeo and Juliet (pigion)

Dewch at Ffilharmonig Mosgo i noson o ffantasi a
thrasiedi Rwsiaidd: llawenydd a thorcalon chwerwfelys
bale Romeo & Juliet Prokofiev a Concerto Ffidil Cyntaf
Shostakovich gyda’r ffidleres Natalia Lomeiko.

Mae’r gerddoriaeth yma’n berwi gan ddicter, merwindod
a dihidio dihidans, a glywir ochr yn ochr â pheth prin o
ddyddiau cynnar Rimsky: Sadko sy’n adrodd hanes
clerwr barodd i holl greaduriaid y môr ddawnsio.

‘Natalia Lomeiko is one of the most brilliant of 
our young violinists.’
Yehudi Menuhin

£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

Teidi
Perfformir gan blant ysgol
gynradd ochr yn ochr â
pherfformwyr o Music
Theatre Wales, Theatr
Sherman a cherddorion o
Opera Cenedlaethol Cymru.

Perfformiad ysgolion ydi hwn
o waith a grëwyd gan bobol
ifanc yn gweithio gydag
artistiaid proffesiynol a chyrff
yn y celfyddydau. Diweddglo
prosiect ar draws y
celfyddydau sydd yma, yn
gweithio mewn pedair ysgol
gynradd ar hugain yn ne
Cymru, yn chwilio’r
amgylchedd, cynaliadwyedd
a chreadigedd. 

Cynhyrchir prosiect Teidi 
yn rhan o A2 Clymu –
rhwydwaith y Celfyddydau
ac Addysg – Canol de yn
rhan o raglen Dysgu
Creadigol drwy’r celfyddydau
Cyngor Celfyddydau Cymru
a llywodraeth Cynulliad
Cymru.
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Ar Fynd
IAU 18  7.30pm GWENER 19  7.30pm SADWRN 20  5.00pm

Sam Bailey 
Sing My Heart Out
Yn syth ar ôl ei phortread 
o Mama Morton yn y sioe
Chicago oedd yn fawr 
ei chlod gan y beirniaid,
dyma un o enillwyr 
X Factor, Sam Bailey, yn 
ei hôl ar lwyfan yn ei 
sioe ei hun.

Mae taith Sing My Heart
Out yn cyd-daro â
rhyddhau albwm newydd
Sam o’r un enw, ac fel
mae’r teitl yn awgrymu
does dim dwywaith na 
fydd yn rhoi stondin i’r 
môr o lais sydd gan y 
cyn-swyddog carchar.
£24.50 | £29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Joe Longthorne 
Yn 2017 daw’r seren 
Teledu a Recordio, Joe
Longthorne, yn ei ôl i’r
Neuadd ac i’w ganlyn ei
fand byw bondibethma 
ac artist gwadd arbennig.
Dewch at Joe ar daith colli
cylla, yn ganeuon ac yn
ddynwarediadau gan
gynnwys Shirley Bassey,
Tom Jones, Frank Sinatra,
Dean Martin a’i
ddynwarediad anhygoel o
Sammy Davis Jr, i gyd yn
fanwl gywir i’r dim. A
chanddo albymau Aur a
Phlatinwm er ei glod a
gwerthiannau recordiau 
tua deng miliwn, mae Joe 
ar y brig gyda’r goreuon.

Codwch docynnau’n awr i
ymorol na chollwch chi 
mo’r noson gampus o gân,
sgwrsio a chwerthin.
£21.50 | £23.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    

Jeff Dunham
Perfectly Imbalanced
Mae’r digrifwr a’r tafleisiwr
mawr ei glod drwy’r
gwledydd a chan y
beirniaid, Jeff Dunham,
wedi cyhoeddi ei daith
gyntaf ym Mhrydain ers
2014 ac mae’n cychwyn
yma yn y Neuadd. 

Enillodd Dunham droedle
dihafal ym myd comedi
sydd mor ddigri ag ydi o
boblogaidd. Yn ôl
cylchgrawn The New 
York Times, Jeff Dunham
ydi’r digrifwr mwyaf
llwyddiannus sy’n gweithio
yn America. Fe’i henwyd
yn Daith Gomedi #1
Pollstar yng Ngogledd
America am dair blynedd
yn olynol yn ogystal â’u
Pennaf Daith Ledled y Byd
am ddwy flynedd y naill ar
ôl y llall.
£35.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr    
Pob Tocyn Wedi’i Werthu
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LLUN 22 – MAWRTH 23  

Cyfarfod Grand Band 
Ac ynddo chwech o bennaf bianyddion
Efrog Newydd, mae’r arch-grw^ p cyffrous
yma’n pleidio cerddoriaeth newydd a
chyfansoddwyr byw. A chwe phiano
cyngerdd ar lwyfan Neuadd Dewi Sant, 
mae ymweliad Grand Band â Chymru’n
addo’n deg bod yn wledd i’r llygad ac 
i’r glust – rhy dda i’w cholli.

Llun 22  2.00pm

Gweithdy Grand Band
Ymarfer agored lle bydd Grand Band yn
perfformio ac yn recordio cyfansoddiadau
wedi’u sgrifennu’n arbennig iddyn nhw
gan gyfranogwyr sy’n mynd i Stiwdio
Cyfansoddwyr Peter Reynolds.
Mynediad Am Ddim

Llun 22  6.00pm

Dosbarth Meistr Grand Band
Daw pianyddion ifainc o Brifysgol
Caerdydd at Grand Band i chwarae drwy
bigion o weithiau sydd yn y cyngerdd
gyda’r hwyr ar 23 Mai.

Mawrth 23  10.30am

Cyngerdd i Ysgolion Cynradd
Steve Reich Six Pianos
Kate Moore Sensitive Spot
John Metcalf Never Odd or Even
Ben Wallace A Road You Can Go

Cyflwynir y cyngerdd difyr ac addysgol
yma gan y cyfansoddwr, yr actores a’r
animateur, Helen Woods, a bydd yn wledd
i’r llygad a’r glust i bawb.
£3.00

Mawrth 23  8.00pm

Grand Band
Paul Kerekes either and bloom
Philip Glass Closing
Ben Wallace Gwaith newydd 
(Première Byd)
David Lang Face So Pale
John Metcalf Never Odd or Even
Steve Reich Six Pianos
£16.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 30). Myfyrwyr £5.00
Disgownt codi tocynnau’n fuan: tocynnau pris 
llawn £2.00 yn rhatach o’u codi cyn 1 Ebrill.
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Ar Fynd
MERCHER 24  7.30pm IAU 25  7.30pm

The Simon & Garfunkel Story
Yn syth ar ôl mynd â hi yn West End Llundain, taith
yng ngwledydd Prydain a werthodd BOB TOCYN a
chymeradwyaeth sefyll ym mhob perfformiad, mae 
The Simon & Garfunkel Story yn ei ôl! 

Mae’r dathliad Hanner Can Mlynedd yma hefyd yn
cynnwys band byw llawn yn perfformio’r holl hits gan
gynnwys Mrs Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled
Water, Homeward Bound a llawer mwy.

‘Fantastic’
Elaine Paige, BBC Radio 2

‘Authentic and Exciting’
The Stage

£18.50 | £20.00
Pobol ifanc dan 16 oed, Pobol dros eu 60, Myfyrwyr, Hawlwyr,
Defnyddwyr cadeiriau olwyn (ynghyd ag un cydymaith): pob tocyn
£1.50 yn rhatach. Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.50 yn
rhatach. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant. 
Ar Werth yn Awr    

That’ll Be 
The Day
Ar ôl tri degawd anhygoel
ar daith, daw pennaf
gynhyrchiad amryfath Roc
a Rôl gwledydd Prydain yn
ei ôl ac i’w ganlyn sioe eto
newydd sbon danlli grai! 

Mae’r cynhyrchiad eleni’n
cynnwys cymanfa newydd
o hits aur clasurol, yn
ymestyn dros y 50au
drwodd i’r 70au a’r 80au,
yn gymysg fel pob tro â
chomedi ddigrifach fyth!

Croeso i oes aur
cerddoriaeth boblogaidd...
wedi codi o farw’n fyw!

Gellid defnyddio goleuo
strôb yn y sioe yma.
£21.00 | £23.50 | £25.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Defnyddwyr
cadeiriau olwyn ynghyd ag un
cydymaith: seddi’r stalau £21.00
yr un. Grwpiau o 10 neu fwy: pob
tocyn £1.00 yn rhatach. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr    
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GWENER 26  7.30pm SADWRN 27  3.00pm SUL 28  
Cofrestru 9.00am

Côr Plant
Affrica
Drwy eu llais a’u
cerddoriaeth mae plant 
Côr Plant Affrica™ yn
mynd ag Affrica at weddill
y byd. Ers dros naw
mlynedd ar hugain mae’r
côr yn perfformio drwy hyd
a lled Gogledd America a
gwledydd Prydain.

Mae gan bob plentyn stori;
daeth mwy o alaeth i’w
rhan ym more’u hoes nag
a wêl y rhan fwyaf ohonom
ar hyd ein hoes. Ac eto
mae gan bob un obaith 
am a ddaw.

Mae eich cefnogaeth yn
gaffaeliad i godi ysgolion a
chyflenwi addysg drwy hyd
a lled Affrica, yn Uganda,
Rwanda, Sudan, Nigeria,
Ghana, Kenya a De Affrica.
£9.00 – £12.00
Plant dan 12 oed: £5.00.
Ar Werth yn Awr    

Dance Angels
Yn Dathlu eu
Dengmlwyddiant 
Dance Angels, oedd 
yn Rownd Gyn-derfynol
Britain’s Got Talent, a
Phencampwyr Dawnsio
Stryd BDO, K-OSS Street
Crew, yn dod â phrynhawn
o ddawns i chi, yn cynnwys
actau a berfformiwyd i’r
gyfres deledu boblogaidd,
Got To Dance Sky 1,
Disneyland Paris yn ogystal
ag actau arobryn eraill.  

‘You did Wales Proud’
Amanda Holden, 
Britain’s Got Talent 

‘Dance Angels, I love you
Guys’
The Hoff

£12.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
Ar Werth yn Awr    

Clasur Cymru
Flex Lewis 
Mae Clasur Cymru Flex
Lewis yn falch o ddod yn 
ei ôl i Neuadd Dewi Sant.

Cefnogir y digwyddiad 
yma gan Ffederasiwn
Magu Cyhyrau a Ffitrwydd
y Deyrnas Unedig
(UKBFF). Bydd Flex Lewis,
fu bum gwaith yn Mr
Olympia 212 pwys, yn y
digwyddiad.

Gweler gwefan UKBFF i
gael manylion 
www.ukbff.co.uk
£25.00
Pob Man (tocyn diwrnod)
Rhai gostyngiadau ar gael -
holwch yn y Swyddfa Docynnau -
heb fod ar gael ar lein.
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Ar Fynd
MAWRTH 30  7.00pm MERCHER 31  7.30pm

Simple Minds
Acoustic Live 2017
Simple Minds roes i ni rai o’r anthemau mwyaf arloesol
a bythol mewn cerddoriaeth roc ac fe’u hystyrir yn
eang yn un o’r bandiau byw gorau yn y byd. 

A hwythau’n grw^p a ymffurfiodd yn y cyfnod pync 
a darganfod eu swyngyfaredd o ddotio ar y cyd at
Bowie, Kraftwerk a dawns electronig, nid anturiaethwyr
acwstig naturiol mo Simple Minds, ond yn eu halbwm
diweddaraf, Simple Minds Acoustic, cawsant hwyl fawr
arni, yn ychwanegu tinc newydd at ganeuon disglair
heb sathru ar atgofion cysegredig.

Yn sôn am fynd â Simple Minds Acoustic ar daith,
meddai Jim Kerr: ‘The concert stage is where Simple
Minds do their best work, it is where we forged our
distinctive live reputation. For that reason we look
forward immensely to taking Simple Minds Acoustic
out on tour. Don't be fooled by the acoustic tag
however! These shows will be as energetic and
passionate as ever.’
£35.00 | £45.00 | £55.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r 
stalau £35.00 yr un.
Ar Werth yn Awr    

Brenin Pop
Mae’r Chwedl yn 
Mynd Rhagddi
Seren y cynhyrchiad
anhygoel yma ydi artist
teyrnged MJ blaenllaw’r 
byd, Navi, ac ato gitarydd
eiconig Michael Jackson,
Jennifer Batten.

Roedd Jennifer ar daith gyda
Michael Jackson am ddeng
mlynedd, yn chwarae i dros
bedair miliwn a hanner o
selogion drwy’r byd yn grwn.
Ystyrir Navi’n artist teyrnged
MJ blaenllaw’r byd ac fe’i
detholwyd gan Michael ei
hun yn swyddogol i’w
efelychu’n gorfforol. Peidiwch
â cholli’r cyngerdd arbennig
yma sy’n cynnwys yr holl hits
mwyaf a berfformir gan Navi
a band byw dan arweiniad y
chwedl Jennifer Batten.
£21.00 | £23.00
Tocyn Aur Oedolyn (yn cynnwys
seddi gyda’r gorau, cwrdd a
chyfarch dethol wedi’r sioe a
chortyn gwddf VIP): £35.00. Plant
dan 14 oed: pob tocyn £5.00 yn
rhatach. Grwpiau: 2 ym mhob 10
am ddim.
Ar Werth yn Awr    26 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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Maes o Law 

* Ar Werth yn Awr     

Neuadd Dewi San
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MEHEFIN 
Gwener 2 7.30pm Royal Philharmonic Orchestra*
Sul 4 Drysau 7.30pm Anastacia*
Mawrth 6 8.00pm Jimmy Carr* – The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits
Iau 8 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Sul 11 – Amryw BBC Canwr y Byd Caerdydd *
Sul 18 Oriau
Mercher 21 7.30pm Kevin & Karen*
Sadwrn 24 7.30pm The Roy Orbison Story*

GORFFENNAF 
Sul 9 5.00pm 70 Glorious Years*
Sadwrn 15 7.30pm Cardiff Philharmonic Orchestra*



Maes o Law 
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MEDI 
Iau 21 8.00pm The Dreamboys*
Mercher 27 7.30pm Dr Hook*
Iau 28 8.00pm Jon Richardson*
Sadwrn 30  7.30pm Go West*

HYDREF
Gwener 3 7.30pm The World Famous Elvis Show*

Yn serennu Chris Connor*
Gwener 6 Drysau The Pretenders*

7.00pm
Mawrth 10 Drysau Squeeze*

7.00pm
Iau 19 7.30pm Ray Mears*
Iau 26 7.30pm Milton Jones is Out There*
Sadwrn 28 8.00pm Jimmy Carr*– The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits

TACHWEDD
Mawrth 14 7.00pm Collabro
Gwener 17 8.00pm The Magic of Motown*

Iau
21 Medi
8.00pm

Argymhellir 18+

£17.50, £22.50 & £25.50
A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y
pryniant
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MAWRTH
10 HYDREF
2017

DRYSAU 700PM

* 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.

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 31

Neuadd Dewi San
Ebrill a Mai 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.


