
Croeso’r
Rheolwr

Croeso i’r haf yn grand  
o’i go’ ac yn ei sgìl 
un o uchelfannau’r 
haf yn y ddinas,
Cystadleuaeth BBC

Canwr y Byd Caerdydd. Mae’r
digwyddiad hwn bob yn ddwy flynedd
yn dod ag ymwelwyr o bedwar ban 
byd i Gaerdydd a Neuadd Gyngerdd
Genedlaethol Cymru. Edrychwn ymlaen
at estyn croeso cynnes i’r wledd leisiol
fydd ar fynd ym mis Mehefin.

Dewch aton ni hefyd i gyfoeth o
gerddoriaeth gerddorfaol yn ogystal 
â chanu Gwerin, cerddoriaeth i’r organ 
a Jazz yn Proms Cymru, y canwyr 
a’r cyfansoddwyr caneuon Anastacia 
a Beverley Knight, y Spooky Men’s
Chorale atgofus o ryfedd, cerddoriaeth
y Gwreiddiau hynod yng nghwmni
Rachel Newton, hud y ddawns gyda
Kevin a Karen o Strictly a rhagoriaeth
gerddorfaol gyda’r cyfansoddwr a’r
arweinydd Eric Whitacre a’r Royal
Philharmonic Orchestra.
.

Roger Hopwood, Rheolwr

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Mehefin a Gorffennaf 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: Anastacia, Jimmy Carr, Connie Fisher (Prom y Teulu), Spooky Men’s Chorale, 
Bowie Experience

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

04-06
Proffil
Cerddorfa Ffilharmonig
Caerdydd ei hun yn
cyflwyno dau gyngerdd
cyfareddol ym mis
Gorffennaf.

Dewch i ddathlu
cerddoriaeth a threftadaeth
Memphis yng nghwmni
Beverley Knight.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan Sylw

Gewch chi ddisgwyl perfformiadau gwefreiddiol
gan gerddorion Cerddorfa Genedlaethol Gymreig
y BBC yn y Cyngerdd Hamddenol – profiad
rhyngweithiol a difyr o gerddoriaeth mewn
amgylchfyd croesawgar. 

Yr arweinydd Grant Llewellyn a’r cerddor Andy
Pidcock sy’n cyflwyno’r cyngerdd sy’n cynnig
cyflwyniad i’r gerddorfa. Mae yna agwedd
hamddennol tuag at symud a sw^ n yn yr
awditoriwm. Gewch chi symud o gwmpas,
dawnsio, canu neu ddim ond gwrando. Mae
mannau ymlacio ar gael y tu allan i’r awditoriwm. 

Gweler rhagor ar dudalen 12.

Bar Pimm’s Gwib 

Dewch aton ni yn Lolfa L3 i’n Bar Pimm’s
Dros Dro sydd ar gael yn ystod BBC Canwr
y Byd Caerdydd a Proms Cymru.

Mae ein staff deheuig wrthi’n brysur yn
ymarfer eu technegau cymysgu i ymorol
eich bod yn cael y gwydraid perffaith o’r
ddiod honno sy’n hanfod yr haf. Gewch
chi ymlacio yn awyrgylch yr w^ yl a
drachtio’r profiad o adloniant gyda
gorau’r byd yn Neuadd Gyngerdd
Genedlaethol Cymru ar yr un pryd â
drachtio’r parti mewn gwydr blasus braf,
sef Pimm’s Rhif 1 gyda mefys, lemon,
oren, ciwcymbr a mintys yn llawn hyd y
fyl o lemonêd – digon i dynnu dw^ r o’ch
dannedd!

£3.50 y gwydraid
£16.00 y jygiaid (5 gwydraid)

PIMM’S PERFFAITH

Cyngerdd Hamddenol
yng nghwmni Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC
Sul 2 Gorffennaf, 3.00pm
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Mae dewis blasus o Tapas
ar gael yn aml yn Lolfa
Lefel 3. 

I weld pryd mae Tapas ar
gael bwriwch olwg ar y prif
gofnodion yn y llyfryn neu’r
wefan a chwilio am y
symbol glas.

Act i fyddion Ar t ist ig

CYNLLUN CYFANSODDWYR
IFAINC – LEFEL 1
Ydych chi rhwng pymtheg 
a deunaw oed? Ymunwch 
â’n Cynllun Cyfansoddwyr
Ifainc i ddatblygu eich
sgiliau cyfansoddi, lle
byddwch chi’n gweithio
gyda chyfansoddwyr ac
offerynwyr proffesiynol.

SOUNDWORKS
Gweithdy cerddora
rheolaidd ydi Soundworks a
gynhelir ddyddiau Mawrth
yn Neuadd Dewi Sant i
bobol a chanddyn nhw
lawer o anghenion
arbennig. Mae oedolion a
chanddyn nhw amrywiaeth
o anawsterau corfforol a
dysgu yn dod i’r sesiynau,
sy’n rhoi lle i’r cyfranwyr
chwilio a chreu
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
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Daw tymor 2016/17 i ben yn wefreiddiol
dan ddathlu Richard Strauss a Syr Edward
Elgar ar uchel w^ yl pen-blwydd y
Gerddorfa’n bymtheg ar hugain.

Ym 1913 y sgrifennwyd Preliwd Gw^ yl
Strauss i gyngerdd agoriadol yr organ yn
Neuadd Fawr Konzerthaus Fienna. Wedi’i
sgorio i’r organ a cherddorfa fawr, mae’n
waith agoriadol penigamp ac mae’n
cynnwys help llaw gan yr organydd mawr
ei barch o Gaerdydd, Jeffrey Howard.

Ym 1919 yn union ar ôl y Rhyfel Byd
Cyntaf y cyfansoddwyd Concerto
Soddgrwth Elgar sy’n fewnsyllol i’r carn.

Perfformir y campwaith syfrdanol yma gan
yr unawdydd dawnus, y brodor o Gastell
Nedd, Steffan Morris.

Daw’r cyngerdd i ben mewn gwaith
cerddorfaol gyda’r mwyaf mawreddog oll,
sef Symffoni Alpaidd Richard Strauss, sy’n
mynd â ni ar daith i gribau mynyddoedd
hardd Alpau Bafaria. 

£5.00 | £8.00 | £10.00 | £16.00 | £22.00
Tocynnau’n £7.00 i bobl ifanc 16-25 oed a £5.00 i
blant dan 16. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95
y pryniant a thâl postio o £1.00 yn ôl eich dewis.

*Ad-drefnwyd dyddiad y cyngerdd yma –
gynt nos Wener 30 Mehefin – bellach nos
Sadwrn 15 Gorffennaf.

yn cyflwyno dau gyngerdd cyfareddol
ym mis Gorffennaf ac iddyn nhw
raglenni amrywiol yn cynnwys
cyfansoddwyr clasurol ac alawon
dawns disglair i’r teulu i gyd.

Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd

Gogoniant Strauss ac Elgar 
Sadwrn 15 Gorffennaf, 7.30pm*

Michael Bell Arweinydd
Steffan Morris Soddgrwth
Jeffrey Howard Organ

Proffil



Neuadd Dewi Sant
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Un o sêr y teledu a’r theatr Connie Fisher yn
llywyddu swae gerddorfaol o ddawns ar gyfer
Prom y Teulu eleni.

Mae’r Ymryson Dawns yn cynnwys cadwyn
fendigedig o alawon tapio traed i bob oed 
a minteioedd o’r ddawn ddawnsio ifanc leol
orau’n ymuno â Cherddorfa Ffilharmonig
Caerdydd i greu trac sain syfrdanol.

Tîm Actifyddion Artistig y Neuadd ei hun a
ddatblygodd y cyngerdd yma sy’n llawn hwyl
ac yn cynnwys cerddoriaeth o The Hunger
Games, Beauty and the Beast, Pirates of the
Caribbean a Swan Lake ag enwi ond dyrnaid!

£11.50
Mae tocynnau’n £7.50 i blant dan 16, ac am ddim i
blant dan bumlwydd.

Prom y Teulu: Yr Ymryson Dawns 
Sul 23 Gorffennaf, 3.00pm

Connie Fisher Cyflwynydd
Michael Bell Arweinydd

Ll
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G
ar
et
h 
G
rif
fit
hs



Proffil
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Mae’r sioe yma’n cyrraedd yn syth ar ôl
Soulsville, albwm mawr ei glod y llynedd
oedd yn y Deg Uchaf, a chyfnod ysgubol 
o lwyddiannus yn y West End yn The
Bodyguard. Ond nawr dyma Beverley
Knight, deirgwaith yn enillydd MOBO ac
yn enwebai Gwobrau BRIT droeon, yn ei
hôl ar daith ac i’w chanlyn set drawiadol 
o ddeunydd newydd a hen ffefrynnau, 
ac ambell i beth annisgwyl hefyd. 

Ddechrau’r llynedd yn Royal Studios yn
Memphis y recordiwyd Soulsville, sy’n
cynnwys deunydd gwreiddiol, megis y gân
a sgrifennodd ei hun Middle of Love, ochr
yn ochr â dyrnaid o weddau newydd ar
glasuron Memphis gan gynnwys deuawd
gyda Jamie Cullum ar Private Number a’i
dehongliad syfrdanol o I Can’t Stand the
Rain Ann Peebles.

Mae Beverley’n drwm dan ddylanwad
eiconau canu’r enaid America megis 

Sam Cooke ac Aretha Franklin a daeth i’r
fei gyntaf, fel taranfollt, ar sîn cerddoriaeth
gwledydd Prydain ym 1995 a buan ennill
ei phlwy gyda goreuon ein lleisiau canu’r
enaid a rhythm a’r felan a rhes o hits er ei
chlod gan gynnwys Greatest Day, Shoulda
Woulda Coulda, Come As You Are a Get
Up! Dyfarnwyd iddi hefyd MBE yn 2006
am ei gwasanaethau i gerddoriaeth a
gwaith elusennol.

Meddai Beverley: ‘Last year was so full 
of professional highlights – releasing my
eighth studio album Soulsville and
performing again in the West End to name
but two. My first love is appearing on
stage as myself and I can’t wait to give it
my all again on the I ♥ Soulsville Tour.’

Iau 22 Mehefin 7.30pm

£19.50 – £32.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant

Dewch i ddathlu cerddoriaeth
a threftadaeth Memphis yng
nghwmni Beverley Knight ar 
ei thaith I ♥ Soulsville 

Beverley
Knight



GWENER 2  7.30pm

Jimmy Carr 
Taith The Best of,
Ultimate, Gold,
Greatest Hits
Mae Jimmy’n casglu
detholiad o’i jôcs gorau oll
ynghyd â deunydd newydd
sbon danlli grai at y sioe
gomedi orau fyw fyd bosib. 

Dyma Jimmy Carr – dyn a
gysegrodd ei fywyd i saernïo
jôcs perffaith a gadael
chwerthin o’i ôl - ar ei daith
newydd fydd yn distyllu
popeth rydym wrth ein
boddau’n chwerthin am ei
ben ac yn cael ein digio
ganddo, yn un noson
anhygoel, ddi-ail o adloniant. 

Heb fod yn Addas i Blant
dan 16 Oed.
£27.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr 
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Royal
Philharmonic
Orchestra 
Eric Whitacre arweinydd
Côr Polyffonig Caerdydd
Côrdydd
Cantorion Ardwyn Caerdydd 

Cyfansoddodd Eric Whitacre
rai o ddarnau mwyaf
poblogaidd y deng mlynedd
a aeth heibio a chan hynny
ysgubo byd cerddoriaeth
gorawl. Yma mae’n arwain
ei gerddoriaeth gan gynnwys
Deep Field a barodd gyffro
yn y BBC Proms. Mae’n
addo’n deg bod yn
ddigwyddiad tan gamp
£8.50 – £39.50
Tocyn Platinwm: £48.00 (yn
cynnwys sedd yn Rheng 1,
gwydraid o champagne a rhaglen).
Gostyngiadau Ar Gael. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.

SUL 4  
Drysau 7.00pm

MAWRTH 6  8.00pm

Anastacia 
The Ultimate
Collection
A Gwesteion Arbennig

Y chwedl POP Anastacia
yn dod â’i llais hynod i
Neuadd Dewi Sant ar Daith
The Ultimate Collection. 

Bydd y canwr a’r
cyfansoddwr caneuon
carismatig o America – a
chanddi dros ddeng miliwn
ar hugain o werthiannau er
ei chlod drwy’r byd yn
grwn - yn perfformio hits
yn cynnwys I’m Outta Love,
Not That Kind, Made For
Lovin’ You, Left Outside
Alone a llawer mwy.

Rhaid i blant dan 14 oed
fod yng nghwmni oedolyn.
£37.50 | £50.00
Uchafrif 6 yr un
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 

Tudalen 32Tudalen 32

Tudalen 32
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Beverley Knight
I ♥ Soulsville 2017
Deirgwaith yn enillydd Mobo
ac yn enwebai Brit droeon,
yn ganwr-gyfansoddwr ac
yn actores, daw Beverley
Knight yn ei hôl i’r Neuadd,
yn dilyn rhyddhau
Soulsville, yr albwm mawr 
ei glod oedd yn y Deg
Uchaf y llynedd, rhesiad o
gigs mewn tai dan eu sang
yng ngwanwyn 2016 a
chwe mis yn y ddrama
gerdd ysgubol o
lwyddiannus yn y West End,
The Bodyguard. Bydd yn
chwarae set eang yn
cynnwys hits o’i gyrfa
ddisglair, uchelfannau o
albwm Soulsville yn ogystal
â’r ambell i beth annisgwyl
mae selogion bellach yn eu
disgwyl yn ei sioeau byw
chwedlonol. 
£19.50 | £27.50 | £35.00 | £99.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £19.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr 

Ar Fynd
IAU 8  7.30pm MERCHER 21  7.30pm IAU 22  

Drysau 7.00pm
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Kevin and
Karen 
DAWNS 2017
Dyma gariadon Strictly,
Kevin a Karen Clifton, ar
daith yng ngwledydd
Prydain am y tro cyntaf un
ac i’w canlyn eu sioe fyw
newydd syfrdanol – taith
eiriasboeth, siglo cluniau
drwy’r Waltz, y Cha Cha, y
Fox Trot, y Tango a’r Salsa.
Mae’n berfformiad egnïol
a’i lond o alawon bywiog,
coreograffi wna i’r galon
guro a gwisgoedd pefriol. 

A chanddyn nhw gast
ategol o ddawnswyr yn
gefn a band sioe byw
deuddeg darn, angerdd
pur sy’n dod ag actau
enwocaf, cynhyrfus Kevin
a Karen i’r llwyfan. 
£31.50 | £37.00 | £45.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant. Ar Werth yn Awr 

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Rite of Spring
Thomas Søndergård
arweinydd
Jean-Efflam Bavouzet piano

Prokofiev Cyfres Scythia
Ravel Concerto Piano
Stravinsky The Rite of Spring

Y Prif Arweinydd Thomas
Søndergård yn dwyn y tymor
i ben â Stravinsky a Ravel.
Parodd The Rite of Spring
gythrwfl yn ei première ym
Mharis a phobol yn cerdded
allan, a dyma waith cyffrous,
chwyldroadol a chythryblus
sy’n dangos anian
wrthryfelgar Stravinsky 
i’r eithaf.
£15.00 – £37.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Rhai
gostyngiadau ar gael. 
Ar Werth yn Awr 

Tudalen 32

Tudalen 32

  

  

  

TAPAS
GWELER TUDALEN 03

 
  

  
  

 
  

  
  

Tudalen 32





Barry Steele a’i
Ffrindiau
The Roy Orbison
Story 
Mae Barry Steele yn llorio
cynulleidfaoedd drwy’r byd
yn grwn â’i ddawn ryfeddol
ail-greu doniau lleisiol y
chwedl Roy Orbison a does
wiw i chi ei golli ef a’i gast
penigamp yn mynd â chi
ar daith yn ôl mewn amser.
Mae’r cynhyrchiad yma
hefyd yn cynnwys hits
clasurol o ‘60au’r hwyl a’r
sbri a’r ‘80au Eiconig. 
£20.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr 

Ar Fynd
SADWRN 24  7.30pm

Stondin Haf
Cerddoriaeth
Gwent
Mae’r cyngerdd yma, yn 
rhoi llwyfan i ddisgyblion o
Flaenau Gwent, Sir Fynwy,
Casnewydd a Thorfaen, 
yn addo’n deg bod yn
ddigwyddiad arbennig iawn
i’r gynulleidfa a’r perfformwyr
fel ei gilydd.

Yn ogystal â chyfraniadau
gan grwpiau Ieuenctid Gwent
fe fydd yna berfformiad
arbennig o ddarn comisiwn
newydd gan y cyfansoddwr 
o Gymro Daniel Bickerton,
fydd yn fenter ar y cyd â
Chôr yn Llu Gwent a band
sy’n cynnwys plant o bob
cwr o Went a myfyrwyr o
Brifysgol Cymru.

Bydd cerddoriaeth cyn y
cyngerdd ac yn ystod yr
egwyl yn y cyntedd ac ar
Lefel 3 i’ch difyrru chi.
£7.50 | £9.50 | £11.50
Gostyngiadau ar gael

SUL 25  3.00pm LLUN 26  7.00pm
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Dawnsio dros 
y Byd
Cynhyrchiad hollol newydd
yn dathlu dawnsiau o bob
cwr o’r byd, gydag ysgolion
dawns o’n prifddinas
hardd. 

Bydd pob ysgol yn traddodi
perfformiadau trawiadol 
a chyfareddol fydd yn
mynd yn syth i galon y
gynulleidfa. Mae’r
cyngerdd yn cynnwys
canwyr dawnus lleol a’r
sleid drydan.  Dewch i 
gael blas ar y digwyddiad
cyffrous yma a dawnsio 
i’n byd!
£10.00
Pobol dros eu 60, Plant dan
bumlwydd, Defnyddwyr cadeiriau
olwyn (ynghyd ag un cydymaith):
£7.00 yr un.

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32



Cerddorfa
Symffoni Coleg
Brenhinol Cymru 
David Jones arweinydd
Bellach mae pelydrau terfynol
Pedair Cân Olaf gogoneddus
Strauss yn symboleiddio
cyfnod cyfan mewn
cerddoriaeth ramantaidd.
Heno mae David Jones a
Cherddorfa Symffoni Coleg
Brenhinol Cymru yn plymio i
fôr o deimladau enfawr a
lliwiau gogoneddus, o
ddrama bywyd ac angau
ysgubol Death and
Transfiguration Strauss hyd
at harddwch bugeiliol a
buddugoliaeth Ail Symffoni
aruthrol Sibelius sy’n codi’r to.
Cefnogir datblygu’r cerddorfeydd
yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru gan Bartneriaeth
John Lewis.
£14.00
Pobol ifanc dan 25 oed: £6.00 yr
un. Gostyngiadau o £2.00 ar bob
tocyn i Gyfeillion Neuadd Dewi Sant
a hawlwyr.
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MAWRTH 27  10.30am MAWRTH 27  8.00pm MERCHER 28  7.30pm 

Gwrando’r
Gwreiddiau
Rachel Newton Band
Offerynnwr y
Flwyddyn –Gwobrau Canu
Traddodiadol yr Alban 2016

Mae Rachel Newton – un o
aelodau sylfaenu’r Furrow
Collective, yr Emily Portman
Trio a’r Shee, y gantores a’r
delynores – hefyd yn
sgrifennu ac yn perfformio’i
deunydd solo ei hun. Mae
ei chymanfa newydd ei hun,
o bump, yn cynnwys Sarah
Hayes a Michael Owers
ochr yn ochr â’i thriawd
arferol gyda Lauren MacColl
a Mattie Foulds yn
perfformio caneuon yn
Saesneg a Gaeleg yr Alban
ochr yn ochr â chyfansoddiadau
offerynnol gwreiddiol. 
£14.00 ymlaen llaw
£15.00 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 

Dathliad
Diwylliannol
Teithwyr
Sipsiwn Roma
Bydd ffilmiau,
perfformiadau byw,
celfyddyd ac
arddangosfeydd sy’n rhoi
stondin i amrywiaeth
ddiwylliannol y gymuned
Sipsiwn, Roma a Theithwyr
yng Nghymru. Bydd y
medrau syfrdanol, y
dreftadaeth, y straeon, 
yr hanes, y gelfyddyd, y
theatr a’r ddawns sydd 
i’w gweld drwy'r dydd yn
eich synnu ac yn eich
cyfareddu.

Digwyddiad am ddim i
bawb o bob cefndir a
chymuned!

Tudalen 32

Tudalen 32



Ar Fynd
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SUL 2  3.00pm SADWRN 8  7.00pm 

City Voices
Cardiff
Simon Curtis –
arweinydd
Yn dilyn llwyddiant ysgubol
Let’s Go To The Movies 
yn 2011 dyma City Voices
Cardiff yn dod â’r dilyniant
atoch chi. Ar ôl chwe
blynedd o rag-gynhyrchu
rydym yn dod â’n digwyddiad
pictiwrs penigamp atoch
chi – Let’s Go To The Movies
2 am un noson yn unig.
Mae’r cyngerdd yn heigio
gan ganeuon clasurol o
ffilmiau’n cynnwys Mamma
Mia, Skyfall, Les Misérables, 
The Lord of the Rings, Yentl
a llawer mwy. Gyda
chaneuon a enwogwyd gan
artistiaid megis Queen, Pink
Floyd, Adele, Pharrell
Williams, Simon & Garfunkel,
ac ELO.
£13.00
Iau na 12: £5.00 yr un. Myfyrwyr,
Pobol  dros eu 60, Plant 12-18:
£10.00 yr un. Dau gredyd i
docynnau yn y man £10 i
Gymunedau’n Gyntaf.
Ar Werth yn Awr 

Cyngerdd Hamddenol 
yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol 
Gymreig y BBC 
Arweinydd/Cyflwynydd Grant Llewellyn
Cerddor/Cyflwynydd Andy Pidcock

Yr arweinydd Grant Llewellyn a’r cerddor Andy Pidcock
sy’n cyflwyno’r Cyngerdd Hamddenol yma sy’n cynnig
profiad rhyngweithiol a difyr o gerddoriaeth mewn
amgylchfyd croesawgar.

Bydd y rhaglen yn cynnwys cerddoriaeth gan Rimsky-
Korsakov, Rossini, Johann Strauss yr Ail yn ogystal â
Happy o Despicable Me 2 ac arwydd-don Doctor Who.

Mae’r Cyngerdd Hamddenol yn cynnwys systemau
cyfathrebu â lluniau wedi’u taflunio ar sgriniau mawr yn
ogystal â disgrifiad sain a dehongliad yn Iaith Arwyddion
Prydain.
£14.00
Tocynnau Teulu: 1 oedolyn a hyd at 2 o blant £15.00, 
2 oedolyn a hyd at 4 o blant £20.00.
Mae rhai gostyngiadau ar gael – cysylltwch â’r Swyddfa 
Docynnau i gael manylion.  
Ar Werth yn Awr 

Tudalen 32

Tudalen 32
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SUL 9  5.00pm MERCHER 12  7.30pm 

Spooky Men’s Chorale
Y rhodd sy’n dal i roi ydi’r Spooky Men's
Chorale… mor daranol â gre o wildebeest, mor
gyfrwys â llond wagen o Spike Milliganiaid ac
mor soniarus â llond clasty o fynaich..
Maen nhw’n enwog ar gorn cyfuniad o ryfyg fel y
Gwylliaid Cochion, smaldod hurt bost a thynerwch sy’n
dwyn dagrau i’r llygaid ac yn eu canol oed mae’r
Spookies yn fwy o feistri ar eu tiriogaeth nag erioed o’r
blaen, a chanddyn nhw bum albwm i’w henw sy’n fawr
eu clod gan y beirniaid. 

Byddant yn cloddio i’w hen gatalog sydd wrth ein boddau
ni oll, yn rhoi tro am anthemau Georgaidd enfawr,
trefniannau tyner clasuron traddodiadol a chyfoes, eu
caneuon a’u coreograffi dihafal o ddifyr eu hunain.
£20.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.

Deng Mlynedd 
a Thrigain
Gogoneddus
I ddathlu Deng Mlynedd 
a Thrigain Gogoneddus 
o Gân, mae Côr Meibion
Treorci byd-enwog yn
cynnal cyngerdd
mawreddog gyda’r seren 
o Gymru, Shan Cothi, a
lleisiau’n llu Côr Meibion
Pontarddulais, Côr Meibion
Orffews Treforys a Chôr
Meibion Pendyrys, i
gyfeiliant a dan arweiniad
Cyfarwyddwr Cerddoriaeth
Treorci, Jeffrey Howard.

Bydd y noson fendigedig
yma o gân yn dwyn ynghyd
y lleisiau gorau oll yng
Nghymru i nodi pen-
blwydd cantorion byd-
enwog Treorci.
£18.00 | £20.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £18.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr 
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Tudalen 32



Ar Fynd
GWENER 14  7.30pm SADWRN 15  7.30pm

Bowie
Experience
Chwip o gyngerdd ydi
Bowie Experience sy’n
cynnwys holl hits David
Bowie – yn dathlu
cerddoriaeth eicon pop
mwya’r byd. Taith
fythgofiadwy sy’n wledd 
i’r glust a’r llygad drwy
flynyddoedd euraid David
Bowie o Space Oddity
drwodd i Let’s Dance.

Dyma’r Profiad Bowie o
waed coch cyfan ac
ynddo’r holl hits o A i Ziggy
– mae’r sioe yma’n rhy dda
i’w cholli i holl selogion
Bowie a’r dechreuwyr llwyr
sydd hyd y lle.
£24.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Cynnig Cw^ n Caer:
pob tocyn £3.00 yn rhatach o’u
codi erbyn 31 Mai (nid gyda
disgowntiau eraill). Grwpiau o 
10 neu fwy: pob tocyn £1.50 yn
rhatach (nid gyda disgowntiau
eraill). A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr 

Gogoniant Strauss ac Elgar
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell arweinydd
Steffan Morris soddgrwth
Jeffrey Howard unawdydd

Strauss Preliwd Gw^yl (i’r Organ a’r Gerddorfa)
Elgar Concerto Soddgrwth
Strauss Symffoni Alpaidd

Hwn ydi’r cyngerdd a ad-drefnwyd o 30 Mehefin.

Roedd Strauss ac Elgar yn gydoeswyr ac yn meddwl y
byd o gerddoriaeth ei gilydd. Yn ei chyngerdd ola’r tymor
yma mae’r Gerddorfa’n cyflwyno gweithiau bythgofiadwy
gan y ddau gyfansoddwr.

Mae Preliwd Gw^ yl Strauss yn chwip o ddarn agoriadol,
wedyn cawn Concerto Soddgrwth Elgar sy’n fewnsyllol 
i’r carn ac eto’n delynegol i’r eithaf. Symffoni Alpaidd
Strauss sy’n dwyn y cyngerdd i’w derfyn yn fawreddog 
ac yn dywynnol.
£5.00 – £22.00
Gostyngiadau ar gael. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr 

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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MAWRTH 25  1.00pm MERCHER 26 – SADWRN 29  
1.00pm – 5.00pm

Cyngerdd
Soundworks
Lefel 1

Mae Actifyddion Artistig 
yn cyflwyno cyngerdd ar
Lefel 1 Neuadd Dewi Sant
yn rhan o’u prosiect
Soundworks i oedolion a
phobol ifanc a chanddyn
nhw anawsterau corfforol 
a dysgu. Mae’r cyngerdd
byr yma’n cynnwys rhaglen
amrywiol o gerddoriaeth
ddifyr ac ysgafn a
berfformir gan roi digonedd
o le i’r gynulleidfa gymryd
rhan – rhy ddaw i’w golli.
£7.50

Cynllun Cyfansoddwyr Ifainc
Lefel 1

Ar y cyd â’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn
Neuadd Dewi Sant mae Actifyddion Artistig yn cynnig
cyfle amhrisiadwy i bobol ifanc 14 – 18 oed ddysgu
gan gyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr tra
phrofiadol o Gymru a gweithio ochr yn ochr â nhw.

Gweithdai cyfansoddi misol yn Neuadd Dewi Sant
ydi’r cynllun Cyfansoddwyr Ifainc, lle cewch eich
arwain a chael hyfforddiant sgrifennu i ensemble
clasurol, a chlywed y cerddorion yn rhoi cynnig ar
eich cyfansoddiadau’n uchel.

Mae’r cynllun AM DDIM a daw i ben mewn stondin
derfynol o’ch gweithiau ar y gweill neu’ch darnau
terfynol lle cânt eu recordio, eu golygu a’u hanfon
atoch i’w cadw.

Mae hwn yn gyfle cyffrous fydd yn edrych yn dda
iawn ar geisiadau am addysg bellach ac a fydd o
gaffaeliad neilltuol os ydych yn llunio portffolio o 
waith i’r Ysgol neu’r brifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgofrestru ar y 
cwrs yma ewch i: www.artsactive.org.uk

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

Neuadd Dewi Sant
Mehefin a Gorffennaf 2017Gorffennaf

Tudalen 32

Tudalen 32



16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

22-29 GORFFENNAF

WELSH PROMS CYMRU 2017
Dathlu tri chwarter canrif o ragoriaeth gerddorol

Dewch aton ni’r haf yma i barti pen-blwydd mwya’r genedl, ac
Owain Arwel Hughes CBE yn dathlu tri chwarter canrif o ragoriaeth
gerddorol, yn neuddegfed tymor ar hugain Welsh Proms Cymru. 

Ar fynd o 22 tan 29 Gorffennaf, bydd Proms Cymru 2017 yn
cynnwys llu o berfformiadau ac artistiaid gwirioneddol syfrdanol,
gan gynnwys y pencampwr piano byd-enwog John Lill CBE, yr
unawdydd pres rhyngwladol David Childs, Cerddorfa Opera
Cenedlaethol Cymru, a phreswyliad tair noson arbennig gyda’r 
Royal Philharmonic Orchestra.

O’n Strafagansa Glasurol sy’n canolbwyntio ar 1812, Noson yn 
y Pictiwrs yng nghwmni John Suchet o Classic FM, Noson Olaf
aruthrol Proms Cymru a llawer, llawer at hynny, mae yna rywbeth 
i bawb gael blas arno yn Welsh Proms Cymru 2017.
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Sadwrn 22  7.30pm

Strafagansa Glasurol!
Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Dyma noson agoriadol Welsh Proms Cymru 2017 a wêl Owain
Arwel Hughes yn arwain Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
mewn noson o arwydd-donau cerddorol ymhlith y mwyaf
dramatig ac atgofus a gyfansoddwyd erioed. 

O ‘Ymdeithgan Fawr’ Verdi o Aida, drwy ‘Neuadd Brenin y
Mynydd’ Grieg, a Rhagarweiniad pefriol Trydedd Act Lohengrin
Wagner. Dewch aton ni i noson wefreiddiol o gerddoriaeth gan
gyfansoddwyr mwya’r byd, a’r cwbl yn dod i ben yn agorawd
1812 aruthrol Tchaikovsky!

Bydd y rhaglen yn cynnwys:
Struass: Die Fledermaus, Agorawd
Tchaikovsky: Swan Lake, Pigion
Fauré: Pavane
Verdi: Aida, Ymdeithgan Fawr
Massenet: Thaïs, Méditation
Strauss: Tritsch-Tratsch-Polka

Wagner: Lohengrin, Preliwd y Drydedd Act 
Grieg: Peer Gynt, Y Bore ac Yn Neuadd Brenin y Mynydd
Dvorák: Dwy Ddawns Slafonig
Strauss: Polka Mellt a Tharanau
Elgar: Amrywiadau Enigma, Nimrod
Tchaikovsky: Agorawd 1812

Tocynnau: £7.50 – £32.00
* Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

Cerddorfa Opera
Cenedlaethol Cymru
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Proms Cymru
Sul 23  3.00pm

Prom y Teulu 2017: Yr Ymryson Dawns
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell arweinydd
Connie Fisher cyflwynydd

Connie Fisher sy’n mynd â ni drwy’r swae ddawns gerddorfaol
yma. Mae meibion y ddinas, Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd,
yn cynnig trac sain ysgubol a minteioedd o ddawnswyr ifainc 
lleol yn bywiogi’r Neuadd â sioe weledol deilwng o’r sain
fendigedig o wefreiddiol.

Dyma’r union gyflwyniad i gerddoriaeth gerddorfaol ar raddfa
fawr, a’r cyngerdd yn cynnwys cerddoriaeth o Hunger Games,
Beauty and the Beast, Pirates of the Caribbean ac wrth gwrs
clasuron poblogaidd megis Swan Lake a Dance Macabre.
Datblygwyd y cyngerdd yma sy’n gydnaws â’r teulu yn arbennig
i’r Proms gan dîm Actifyddion Artistig y Neuadd ei hun.
£11.50
Plant 5-16 oed: £7.50 yr un. Plant dan 5 oed: Am Ddim.

Sadwrn 22 – Sadwrn 29 (ac eithrio Sul 23 Gorffennaf) 10.30am

Prom Tidli 
Bert’s Magical Musical Farmyard   Lefel 1
Mae hi’n ddiwrnod prysur ar fferm Bert a llond gwlad o bethau
i’w gwneud… ond ‘Ohô’, mae hi’n tywallt y glaw a’r tractor yn
sownd mewn ffos fwdlyd. Hyd yn oed â’i holl ffrindiau’n rhoi 
help llaw, mae Bert yn methu’n lân â thynnu’r tractor o’r twll 
slip llithrig. Efallai y gallwch chi a hud cerddoriaeth fyw eu 
helpu nhw?

Cyngerdd cydnaws, rhyngweithiol ydi Bert’s Magical Musical
Farmyard, i blantos dan bump oed. Cyfle i blant a’r oedolion 
yn eu cwmni gael blas ar gerddoriaeth fyw. 

Actifyddion Artistig sy’n cynhyrchu’r Prom Tidli sy’n drêt
cerddorol i’r cryts a’r bobol fawr dan eu gofal, a’r Clarinét, 
y Basw^n a’r Fiola’n cael stondin yn y cynhyrchiad yma, 
yng nghanol caneuon gwirion, hud a storïa.
£7.50
Rhaid i Oedolion a Phlant fod â thocyn yr un. Dan flwydd – Am Ddim.

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Connie Fisher
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Llun 24  1.00pm

Prom yr Organ
Seiniwch yr Utgorn
Crispian Steele-Perkins ac Anne Page
Ar y Cyd â Digwyddiadau Organ Caerdydd

Disgrifiwyd Crispian Steele-Perkins yn ‘bennaf berfformiwr y 
byd yr utgorn Baróc’ ac mae’n dod â’i ddull difyrru di-ail ei 
hun i’r Proms yn y cyngerdd yma i’r utgorn a’r organ. Ynghyd 
â’i gasgliad o offerynnau hanesyddol mae Crispian yn mynd 
â chynulleidfaoedd yn eu holau i oes aur yr utgorn mewn
cerddoriaeth gan Handel, Haydn, Mozart a Stanley. 

Rhoddodd y brodor o Awstralia, yr organydd Anne Page,
gyngherddau lawer gyda Crispian ledled gwledydd Prydain 
ac fe’i cydnabyddir drwy’r gwledydd yn unawdydd organ. 
Mae’n chwarae’r Preliwd a’r Ffiwg yn G lon llawen gan Bach 
i wneud i organ Neuadd Dewi Sant fyrlymu.
£8.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr 

Llun 24  8.00pm

Prom Gwerin
Josienne Clark a Ben Walker
Gyda Mavron String Quartet
Gyda rhyddhau Overnight, daeth Josienne Clarke a Ben Walker
ag albwm rhyfeddol a dwfn atom. Cynneddf glasurol y caneuon
yma, hyfrydwch cyfewin y trefniannau, y cynhyrchu cynnes fel
blanced a chyplysu perffaith leisiau cain a gitâr pencampwriaethol
ydi penllanw popeth mae’r cerddorion mympwyol o ddawnus
yma’n anelu ato ers iddyn nhw gyfarfod gyntaf. Oherwydd y
ffordd mae’r deuawd yma’n byw ac yn bod mewn caneuon sydd
weithiau ganrifoedd oed, gan eu gwneud yn bersonol ac yn fyw
eto, ar yr un pryd â phigo’r galon â’u straeon eu hunai – straeon
cariad a cholled pob dydd – mae cerddoriaeth Josienne Clarke a
Ben Walker yn beth prin a gwerthfawr.
£14.00 ymlaen llaw/£15.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 30).
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant. Ar Werth yn Awr 

Josienne Clark a 
Ben Walker

Mavron String Quartet
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Proms Cymru
Mawrth 25  7.30pm

Campweithiau
Royal Philharmonic Orchestra
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE
John Lill CBE, piano

Daw’r pianydd o fri John Lill at Owain Arwel Hughes a’r Royal
Philharmonic Orchestra mewn rhaglen odidog o weithiau enwog
gan feistri cyfansoddi Rwsia.

Mae Lill yn un o hoff bianyddion Prydain a galwyd ei ganu’n
‘danbaid o angerddol a rhamantaidd’. Daw yn ei ôl i Proms
Cymru, o fawr alw amdano, mewn concerto piano sydd gyda’r
mwyaf rhamantaidd a dramatig oll, Ail Concerto Rachmaninov,
a’i themâu dan lif o hiraeth tyner. 

Mae’r concerto ynghyd â drama hwyliog darn stondin Glinka,
Agorawd Ruslan a Lyudmila, a Tchaikovsky’n deffro Tynged yn
ein cof yn rymus yn un o’i greadigaethau mawr sydd fwyaf hoff
gennym, y Bumed Symffoni feistrolgar.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:
Glinka: Ruslan a Lyudmila, Agorawd
Rachmaninov: Concerto Piano Rhif 2
Tchaikovsky: Symffoni Rhif 5 yn E leddf, Op. 64

Tocynnau: £7.50 – £32.00
* Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.
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John Lill

Royal Philharmonic
Orchestra
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Mercher 26  7.30pm

Pres a Lleisiau
Cory Band 
Côr Meibion yn Llu
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Oes yna sain yn y byd sy’n deffro ysbryd Cymru yn y cof fwy na
deucant o leisiau meibion yn cymell hud Myfanwy gan Parry
neu’n rhoi’r ffrwyn i hwyl lafardon y Rhyfelgan Rufeinig o Rienzi? 

Mae Owain Arwel Hughes yn arwain Côr Meibion yn Llu Proms
Cymru a phennaf fand pres Cymru a’r byd, y Cory Band, mewn
noson wefreiddiol o emynau mawr Cymru, cytganau opera a hoff
weithiau clasurol. Cymru am byth!

Bydd y rhaglen yn cynnwys:
Verdi: The Force of Destiny, Agorawd
Wagner: Rienzi, Rhyfelgan Rufeinig 
Thomas: Llanfair
Arnold: Dawnsiau’r Alban [Pigion]
Coleman: The Rhythm of Life
Mussorgsky: Boris Godunov, yr Olygfa Goroni 
Jones: Morte Christe
Hartsough: Gwahoddiad

Wagner: Lohengrin, Gorymdaith i’r Gadeirlan  
Troyte: Cerdd y Machlud (Gweddi Eli Jenkins)
Gounod: Faust, Corws y Milwyr
Respighi: Pinwydd Rhufain, Gorymdaith (Pinwydd Ffordd Appius)
Parry: Myfanwy
Charles: Llef
Tchaikovsky: Diweddglo’r Bedwaredd Symffoni 
John Hughes: Cwm Rhondda
Arwel Hughes: Tydi A Roddaist

Tocynnau: £10.00 – £25.00

Cory Band
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Proms Cymru
Iau 27  7.30pm

Prom Jazz
Capital City Jazz Orchestra
gyda’r Gwestai Arbennig Lance Ellington  

Yn gwmni i feibion Caerdydd, Capital City Jazz Orchestra, 
bydd y canwr rhyngwladol blaenllaw Lance Ellington mewn
noson fendigedig o Jazz a Swing Big Band. 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae 
ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n
chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru 
a pherfformiodd yng Ngw^ yl Jazz Aberhonddu a Gw^ yl Jazz
Ryngwladol Abertawe. 

Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o
artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford,
Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave
O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Mae Lance Ellington bellach yn cael y gair o fod yn un o ganwyr
gwrywaidd amlycaf gwledydd Prydain. Ar wahân i recordio a
pherfformio dan ei enw ei hun, ymddangosodd yn rheolaidd ar
Strictly Come Dancing y BBC a’i gwnaeth yn hoff gan filiynau o
selogion dawns a cherddoriaeth gwledydd Prydain. Bu ei arddull
garismatig a’i oslefau eiriasboeth yn ddifyrrwch i fwy na deng
miliwn ar hugain o bobol drwy’r byd yn grwn. Gweithiodd Lance
gyda llawer o bennaf artistiaid recordio’r byd gan gynnwys Sting,
George Michael, Robbie Williams a Michael Jackson ag enwi ond
dyrnaid; mae’n un o ganwyr sesiwn prysuraf Prydain sy’n rhoi
benthyg ei lais i recordiau a hysbysebion o bob math.

£15.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 30).
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
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Capital City Jazz
Orchestra
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Gwener 28  7.30pm

Noson yn y Pictiwrs
Royal Philharmonic Orchestra
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE
John Suchet, Cyflwynydd

Dewch at John Suchet o Classic FM, Owain Arwel Hughes a’r
Royal Philharmonic Orchestra i ddathlu pen-blwydd John Williams
yn bump a phedwar ugain â chwip o Noson yn y Pictiwrs. 

Dyma swae o gyngerdd i selogion y Pictiwrs, yn hen ac ifanc, 
a bydd y noson yn cynnwys detholiad digon i dynnu’r dw^ r o’ch
dannedd o’r sgorau ffilm gyda’r mwyaf ysblennydd a thraciau
sain mwyaf ysgubol Hollywood.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:
Newman: Ffanfer 20th Century Fox
Williams: Superman
Williams: Harry Potter
Williams: Schindler’s List
Jarre: Dr Zhivago
Barry: Out of Africa
Zimmer: Pirates of the Caribbean
Williams: E.T. 

Bernstein: Magnificent Seven
Williams: Raiders March
Steiner: Gone With the Wind
Shore: Lord of the Rings
Williams: Jurassic Park
Williams: Star Wars

Tocynnau: £7.50 – £32.00
* Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

John Suchet

Royal Philharmonic
Orchestra
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Proms Cymru
Sadwrn 29 7.30pm

Noson Olaf Proms Cymru
Royal Philharmonic Orchestra
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE
David Childs, ewffoniwm

Un o’r dyddiadau mawr yn nyddiadur cyngherddau blynyddol
Caerdydd – Noson Olaf Proms Cymru! Dewch i gael blas ar
wledd o hoff glasuron mewn awyrgylch hwyliau da, i gyd dan
arweiniad bondibethma Owain Arwel Hughes. 

Mae’r Noson Olaf eleni hefyd yn cynnwys disgleirdeb technegol 
a panache yr unawdydd pres rhyngwladol David Childs, a
première byd perfformiad gwaith newydd gan gyfansoddwr 
Rhif Un Nadolig Gwragedd y Milwyr a’r cyfansoddwr
Cerddoriaeth Priodas Frenhinol Paul Mealor, ac wrth gwrs 
yr holl hwyl a sbri arferol, a mawredd y Noson Olaf. 

Dewch â’ch fflagiau a’ch stribynnau, yn barod i forio canu a
dathlu i ddwyn i’w derfyn yn fyddarol dymor Proms Cymru eleni.
Noson rhy dda i’w cholli! 

Bydd y rhaglen yn cynnwys: 
Suppé: Light Cavalry, Agorawd
Tchaikovsky: Nutcracker [Pigion]
Wagner: Carlam y Falcyrïaid
Mealor: Concerto i’r Ewffoniwm (perfformiad première byd)
Elgar: Pomp & Circumstance Rhif 1 
Bizet: William Tell, Agorawd [Carlam]
Offenbach: Orpheus in the Underworld, 
Carlam Cythreulig [Can-Can]
Wood: Caneuon Cymru

Tickets: £7.50 – £32.00
Rydym yn argymell codi tocynnau’n fuan i’r digwyddiad yma.
I’r digwyddiad yma’n unig y mae tocynnau Promenâd Sefyll ar gael. 
* Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.
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Royal Philharmonic
Orchestra

David Childs
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Neuadd Dewi Sant
Mehefin a Gorffennaf 2017Gorffennaf
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PRISIAU 
£7.50 (Promenadiwr – Ar gael ar gyfer Noson Olaf Proms Cymru yn unig)
£11.50 | £17.00 | £21.00 | £27.50 | £32.00  
Tocyn Platinwm (yn cynnwys sedd yn Rheng 1 a gwydraid o Pimm’s): £36.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Disgowntiau
Arbedwch chi 5% tocynnau pris llawn o godi pecyn
£43.70 | £64.60 | £79.80 | £104.50 | £121.60
Tocynnau Teulu
Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn 
(heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf)
Tocynnau Mantais
Plant dan 16, myfyrwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, a hawlwyr: hanner cost y seddi pris llawn
mewn cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos (mae gofyn prawf o’ch hawl pan fyddwch yn casglu eich
tocynnau; dydi tocynnau mantais ddim yn berthnasol i brisiau pecynnau, Tocynnau Platinwm na thocynnau’r
pris isaf)
Grwpiau o 10-19: pob tocyn £2.00 yn rhatach o dalu amdano erbyn 4 Mai 
(pob tocyn £1.00 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)
Grwpiau o 20 neu fwy: pob tocyn £3.00 yn rhatach o dalu amdano erbyn 4 Mai 
(pob tocyn £1.50 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)
Cysylltwch â ni ar y Llinell Boeth Grwpiau 029 2087 8443 i wneud eich archeb grw^ p
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: pob tocyn £1.00 yn rhatach (uchafrif 4). 
Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael i becynnau na Thocynnau Platinwm

© Kiran Ridley© Kiran Ridley
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* Ar Werth yn Awr  

MEDI 
Gwener 1 Drysau Queens of Comedy*

8.00pm
Sul 17 7.30pm Whitney Queen of the Night*
Iau 21 8.00pm The Dreamboys*
Sadwrn 23 7.30pm ELO Again*
Mercher 27 7.30pm Dr Hook* – yn serennu Dennis Locorriere
Iau 28 8.00pm Jon Richardson*
Sadwrn 30  7.30pm Go West*

HYDREF
Gwener 6 Drysau The Pretenders*

7.00pm
Mawrth 10 Drysau Squeeze*

7.00pm
Mercher 11 8.00pm Russell Brand*
Gwener 13 7.30pm Lulu*
Sadwrn 14 8.00pm Joel Dommett*
Iau 19 7.30pm Ray Mears*
Iau 26 7.30pm Milton Jones is Out There*

Maes o Law 

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  
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HYDREF
Gwener 27 7.30pm Sixties Gold* 
Sadwrn 28 8.00pm Jimmy Carr*– The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits

TACHWEDD
Iau 2    7.30pm Down to Earth – Noson yng Nghwmni Monty Don
Gwener 3 7.30pm The World Famous Elvis Show – gyda Chris Connor
Mawrth 14 Drysau Collabro

7.00pm
Iau 16 7.30pm Jon Ronson’s*

Psychopath Night 
Gwener 17 8.00pm The Magic of Motown*
Iau 30 7.30pm John Wilson a’r John Wilson Orchestra*

Dathlu Dramâu Cerdd Ffilm MGM   

RHAGFYR
Mawrth 5 7.30pm The Bootleg Beatles mewn Cyngerdd*

CHWEFROR 2018
Mawrth 27 8.00pm Russell Brand*

MAWRTH
10 HYDREF
2017

Drysau  700PM



Maes o Law 
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* Ar Werth yn Awr  

Collabro
14 November/Tachwedd 
7.00pm

Home UK Tour/
Taith Home ym Mhrydain 

Don’t miss the world’s most 
successful musical theatre group!

Peidiwch â cholli grŵp theatr gerdd
mwyaf llwyddiannus y byd!

£19.50 | £29.50 | £39.50
(A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant\A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant)

John Wilson a’r
John Wilson
Orchestra
Dathlu Dramâu Cerdd
Ffilm MGM 

A Gwesteion Arbennig a’r
JWO Chorus 

Iau 30 Tachwedd 7.30pm

£22.50 – £44.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant. Ar Werth yn Awr 
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Cadwch Mewn Cysylltiad ac Mewn
Cywair – Dewch yn Gyfeillion Pennaf!

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

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

FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT

Enw:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Teleffon (yn ystod y dydd):

Teleffon (gyda’r nos):

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

Ebost:

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

A wnewch chi godi £18 ar fy  Mastercard Visa 

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

Rhif y Cerdyn:

Dyddiad Cychwyn:

Dyddiad Terfyn:

Rhif cyhoeddi (Switch yn unig)

Llofnod Deiliad y Cerdyn



Gwybodaeth am godi tocynnau

Swyddfa Docynnau: 029 2087 8444
Codi tocynnau ar lein 24 awr y dydd –
www.stdavidshallcardiff.co.uk 
Gweinyddu: 029 2087 8500
Ebost: SDHboxoffice@cardiff.gov.uk

Gewch chi bellach ddewis eich sedd eich hun 
pan fyddwch chi’n codi tocynnau ar lein.

Mewn rhai digwyddiadau, oherwydd y nifer o
gwsmeriaid yn y Swyddfa Docynnau, efallai y bydd
gofyn i ni stopio gwerthu tocynnau i ddigwyddiadau
diweddarach hanner awr cyn rhagfyrhrau perfformiad.

Mae codi tocynnau yn hawdd
Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor ddydd Llun tan
ddydd Sadwrn 9.30am tan chwarter awr ar ôl
rhagfyrhrau’r perfformiad (neu 5.30pm pan nad oes
perfformiad – ym mis Awst), ddyddiau Sul a Gwyliau
Banc awr cyn y perfformiad i bobl sy’n dod yn
bersonol yn unig.

Ffôn ar 029 2087 8444. Gewch chi dalu ar eich union
gyda chardiau debyd neu gredyd neu gadw’ch
tocynnau a thalu cyn pen tridiau. Rydym yn derbyn
cardiau Mastercard, Visa, Switch a Delta. Dydym ni
ddim, fodd bynnag, yn derbyn cardiau Solo nac
Electron. I osgoi posibilrwydd ciwiau hir, cofiwch
gasglu tocynnau wedi talu amdanynt ymlaen llaw o
leiaf hanner awr cyn rhagfyrhrau’r perfformiad. Mae’r
llinellau teleffon yn cau hanner awr cyn amser cau’r
Swyddfa Docynnau.

POST ysgrifennwch atom ni yn Neuadd Dewi Sant, 
Yr Aes, Caerdydd, CF10 1SH gyda manylion cyflawn
ynghylch eich gofynion gan gynnwys y man eistedd
sydd orau gennych ac unrhyw ddisgowntiau sy’n
berthnasol. Rhowch eich enw, eich cyfeiriad, eich cod
post a’ch rhif ffôn yn ystod y dydd ac amgaewch siec
yn daladwy i Gyngor Caerdydd neu fanylion 
eich cerdyn (gan gynnwys y dyddiad terfyn a rhif
dosbarthu Switch), ac amlen â stamp a chyfeiriad 
er mwyn anfon eich tocynnau.

AR LEIN awr y dydd, saith diwrnod 
yr wythnos. Ymwelwch â
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Mae’r gwasanaeth yma’n berthnasol i’r rhan fwyaf 
o ddigwyddiadau unwaith y bydd y cyfnod codi
tocynnau cyffredinol wedi rhagfyrhrau. Nid yw llefydd
cadeiriau olwyn ar gael ar lein. A wnewch chi roi
caniad i’r Swyddfa Docynnau i wneud yn siw^ r fod 
eich seddi yn cwrdd â’ch gofynion penodol.

Neu gallwch e-bostio’ch gofynion o ran tocynnau atom
ni yn SDHboxoffice@cardiff.gov.uk

Yn Wyrdd Amdani – Ymunwch â’n rhestr e-bost a chael
yr wybodaeth ddiweddaraf am sioeau a chynigion yn
syth i’ch blwch derbyn. Ymgofrestrwch yn
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Amddiffyn Data
Pan fyddwch chi’n codi tocynnau i Neuadd Dewi Sant
cadwir eich gwybodaeth bersonol ar system
gyfrifiadurol y Swyddfa Docynnau. Drwy godi tocynnau
rydych chi’n caniatáu cadw’ch gwybodaeth bersonol
yn unol â’r Deddfau Amddiffyn Data. Gofynnir i chi a
geir defnyddio’r wybodaeth yma:

• i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau neu
ddatblygiadau i ddod yn New Theatre neu Neuadd
Dewi Sant;

• i’w rhoi i gyrff eraill yn y celfyddydau yn ne Cymru
– a allai gynnwys Theatr Sherman, Canolfan
Mileniwm Cymru, CBCDC, National Theatre Wales,
Canolfan Celfyddydau Chapter, Opera Cenedlaethol
Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC,
Sinfonia Cymru a Ballet Cymru - at ddiben tebyg;

• gan gyrff heb fod yn y celfyddydau, wedi’u dethol
yn ofalus, at ddiben rhagor o wybodaeth a allai fod
o ddiddordeb i chi.

Gofynnir i chi ddweud pa ddewisiadau sy’n dderbyniol
gennych. Bydd hyn yn rhoi lle i ni brosesu eich
gwybodaeth bersonol yn unol â’ch dymuniadau.

Gellir rhannu gwybodaeth codi tocynnau cwsmeriaid
(ac eithrio manylion cardiau credyd) ag asiantaethau
allanol at ddiben dadansoddi. Bydd Neuadd Dewi Sant
yn gwneud popeth rhesymol i sicrhau diogelwch data
oddi mewn i’r broses yma.

Mae prosesau Neuadd Dewi Sant yn cydymffurfio â
Deddf Amddiffyn Data 1998.

Rheolir, cynhyrchir a gweithir ein gwefannau a’n
Hysbysebion Swyddogol gan Neuadd Dewi Sant o’n
swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig. Nid yw Neuadd
Dewi Sant yn dweud ar gyfrif yn y byd fod y deunydd
a’r wybodaeth ar ein gwefan neu y gellir eu cyrchu
drwyddi nac yn addas nac ar gael i’w defnyddio mewn
Gwledydd eraill y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

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.
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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. 

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 £14.00 neu lai.
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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.

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
£2.50 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.)



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.


