
Croeso’r
Rheolwr

Croeso i lyfryn 
digwyddiadau Awst 
a Medi yn Neuadd
Gyngerdd

Genedlaethol Cymru.

Ar ôl haf arbennig o brysur rydym yn
cymryd hoe fach ym mis Awst i gael
ein cefnau atom ac i wneud ein gwaith
hanfodol fel ein bod wedi’n hadfywio’n
barod i groesawu cynulleidfaoedd
drwy’r drysau unwaith eto yn yr hydref.

Serch hynny mae yna ddigon ar fynd
ym misoedd Awst a Medi felly bwriwch
olwg ar y llyfryn a dod aton ni i gael
cip ar sêr y to sy’n codi gyda
Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid
Cymru; tipyn o hwyl yng nghwmni’r
Wiggles; cerddoriaeth fyw syfrdanol
gan Texas, Dr Hook, a Go West heb 
sôn am gomedi gan Jon Richardson,
Frankie Boyle a Francesca Martinez ac
ymweliad gan y syfrdan ar YouTube
Miranda yn Miranda Sings.

Roger Hopwood, Rheolwr 

07-19
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Awst a Medi 2017
a Maes o Law.

20-24
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: Miranda Sings, The Dreamboys, Texas, Neil Sedaka, Frankie Boyle

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

04-06
Proffil
Dewch i chwilio’r pleserau
sydd yn eich aros yn
Nhymor 17/18 Cerddorfa
Ffilharmonig Caerdydd.

Beth sy’n eich aros yn
Lolfa L3.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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

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
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Mae tymor 2016/17 yn cychwyn yn 
grand o’i go’ ag angerdd tanllyd From
Russia…With Love (nos Wener 20 Hydref).
Mae’r cyngerdd cyfareddol yma’n rhan o
W
^
yl R17 ledled y ddinas, sy’n nodi

canmlwyddiant Chwyldro Rwsia ac sy’n dal
i’r dim ffrwydrad cymdeithasol a
diwylliannol yr oes.

Ail Concerto Piano Rachmaninov
cyfareddol sydd ar ganol y rhaglen yma –
darn sy’n gyfarwydd i selogion y pictiwrs,
sef y gerddoriaeth ramantaidd oedd wrth
graidd Brief Encounter. Daw Cerddor Ifanc
y Flwyddyn 2014 y BBC, Martin James
Bartlett, at y Gerddorfa i’r hyn sy’n addo
bod yn berfformiad cymhellol y clasur yma.

Ac at hynny mae’r Adagio moethus o
Spartacus Khachaturian, sef arwydd-dôn 
y gyfres deledu boblogaidd The Onedin
Line. Daw’r cyngerdd i ben ym male
lliwgar Stravinsky, Petrushka, sy’n deffro
yn y cof luniau lliwgar pypedau’n dod yn
fyw ar amrantiad!

Ar ôl gwerthu pob tocyn y llynedd, daw’r
cyngerdd bythol-boblogaidd Noson yn y
Pictiwrs (nos Wener 8 Rhagfyr) yn ei ôl i
ddathlu gwaith chwedlonol John Williams
ar ben ei flwydd yn bump a phedwar
ugain. Glywch chi gerddoriaeth aruthrol o
Jurassic Park, ET, Saving Private Ryan a’r
holl ddarnau gorau oll o Star Wars –
rhagolwg i’r dim Episode VIII, sy’n dod ar
glawr wythnos yn ddiweddarach!

Proffil

Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd
Tymor 2017/18
Yn dilyn blwyddyn dorrodd bob record, dyma
GERDDORFA FFILHARMONIG CAERDYDD yn ei 
hôl ac i’w chanlyn tymor newydd cyffrous sy’n
cynnwys mawrion Rwsia, chwedlau’r pictiwrs a
symffonïau syfrdanol. 
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Wedyn byddwch yn barod i gael eich
swyno a’ch cyfareddu gan symffonïau
syfrdanol gan Haydn a Brahms, a The
Lark Ascending Vaughan Williams sy’n
ddigon i fynd â’ch gwynt chi ac sy’n cipio
pleidlais gwledydd Prydain yn gyson yn
hoff ddarn o gerddoriaeth glasurol, yn y
cyngerdd Clasuron i Bawb (nos Wener 
16 Mawrth).

Yn olaf ond nid leiaf damaid, Trydedd
Symffoni hudol a gogoneddus Mahler
Symphony No 3 (nos Wener 15 Mehefin),
yn ddiweddglo aruthrol y tymor, wedi’i
sgorio i gerddorfa enfawr a dau gorws, 
yn rhoi llwyfan i’r mezzo-soprano o fri,
Kate Woolveridge.

£6.50 – £23.50
O godi tocynnau i’r cyngherddau ill pedwar ar 
yr un pryd arbedwch chi 25% â’n Cynnig Cyfres.

Llun: Gareth Bull



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

RACHEL NEWTON BAND
Mawrth 27 Mehefin 
£14.00*/£15.00

MARTIN SIMPSON
Mawrth 19 Medi
£17.00/£19.00

CAPITAL CITY JAZZ 
ORCHESTRA 
gyda Gordon Campbell
Mawrth 26 Medi £14.00

BELLA HARDY
Mawrth 31 Hydref
£14.00/£15.00

FRIGG
Mawrth 21 Tachwedd
£15.00*/£16.00*

TOM RUSSELL
Mercher 22 Tachwedd
£21.50

MARTYN JOSEPH
Mawrth 16 Ionawr 
£17.00/£19.00

CAPITAL CITY JAZZ
ORCHESTRA  
gyda Tim Garland
Mawrth 23 Ionawr  £14.00

AMY WADGE & 
LUKE JACKSON
Mawrth 30 Ionawr 
£14.00

* A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant
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NEWYDD DDOD I LAW – GORFFENNAF
IAU 27 – SADWRN 29  7.15pm

Cerddorfa
Genedlaethol
Ieuenctid Cymru 
Cyfansoddwyr Ifainc
Cyfansoddwyr Ifainc ydi’r
ychwanegiad diweddaraf 
at deulu Celfyddydau
Cenedlaethol Ieuenctid
Cymru ac mae’n cynnwys
peth o ddawn ifanc greadigol
mwyaf cyffrous Cymru. 

Yn y cyngerdd awr ginio 
yma mae’r cyfansoddwyr 
yn cyflwyno’u cerddoriaeth
newydd sbon danlli grai, 
a sgrifennwyd yn ystod y
preswyliad cynt yn benodol 
i ensembles siambr
chwaraewyr CGIC sy’n 
ei pherfformio.
£5.00*
*Gewch chi’ch tocyn am hanner
pris o’i godi gyda thocyn i
berfformiad CGIC.
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Pirates of Penzance
Gilbert & Sullivan
The Unknown Theatre Company

Lefel 1

Dyma roi bywyd o’r newydd i The Pirates of Penzance
â’r holl ddyfeisgarwch, brwdfrydedd ac egni mae’r
Unknown Theatre Company yn enwog amdanynt.

Bydd y cast ifanc hynod o ddawnus yn dod â chomedi
egnïol i hiwmor gwych y sioe a’i ffraethineb fel siswrn.
Mae’n heigio gan ganeuon cofiadwy, gan gynnwys y
cwlwm tafod o gân barablu enwog gan yr
Uwchfrigadydd a ‘When a felon’s not engaged in 
his employment’ gan y Sarjant Heddlu llwfr.

Cefnogir y cynhyrchiad yma gan Actifyddion Artistig 
yn rhan o’n rhaglen Gymuned a Dysgu.
£10.00
Tocynnau £5.00 i aelodau React
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 22).

SADWRN 5  1.00pm

Tudalen 24



Queens of
Comedy 
Mae tîm Klub Kids yn ei ôl
ac i’w ganlyn y gymanfa
gyfoglyd yma.

Bianca Del Rio sy’n ddigri
dat ddagrau fydd yn
llywyddu a does dim dau
na chawn ni drêt go iawn,
a chwe chwîn comedi ar
un llwyfan.

Hyn a hyn o docynnau VIP
Cwrdd a Chyfarch ar gael
sy’n cynnwys y seddi
gorau. 

Ystod Oedran: 16+
£35.00
Tocynnau VIP £125.00.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Ar Fynd
SADWRN 5  7.30pm SUL 6  2.30pm GWENER 1

Drysau 8.00pm
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The Wiggles
Sioe Fawr
Mae Sioe Fawr y Wiggles
yn dod i wledydd Prydain.
Bydd Emma, Lachy, Simon
ac Anthony yn morio canu
Hot Potato, Rock-a-Bye
your Bear a Do the
Propeller! Cewch ddawnsio
bale, tap, dawnsio
Gwyddelig ac ucheldiroedd
yr Alban gydag Emma. 
Fe fydd yn bondibethma!
Welwch chi Dorothy’r
Dinosor, Wags y Ci, Henry’r
Octopws a’r Capten
Feathersword pan ddôn
nhw at y Wiggles yn Sioe
Fawr y Wiggles!

Ystod Oedran 2-7
£16.50
Teulu o 4: £55.00
Grwpiau o 10 neu fwy: 
un am ddim.
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa
Genedlaethol
Ieuenctid Cymru 
Carlo Rizzi – arweinydd

Strauss Der Rosenkavalier,
Cyfres
Strauss Till Eulenspiegels
lustige Streiche
Britten Four Sea Interludes
o Peter Grimes
Debussy La Mer

Bydd cerddorion ifainc
ymhlith goreuon Cymru yn
perfformio, a Cherddorfa
Genedlaethol Ieuenctid
Cymru’n dod yn ei hôl yn
ei chyngerdd olaf ar daith
2017. Carlo Rizzi fydd yn
arwain y Gerddorfa mewn
rhaglen wych sydd unwaith
eto’n rhoi stondin i ddawn
syfrdanol ei haelodau.
£14.00
Tocynnau Mantais Safonol (ac
eithrio Plant dan 16): pob tocyn
£2.00 yn rhatach. Gweler tudalen
22.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

Tudalen 24

Tudalen 24



SADWRN 2  7.00pm SADWRN 9  7.30pm SUL 10  3.00pm

Arch-sêr
Ymaflyd Codwm
Cymru
Dewch aton ni i noson o
befredd, glamor a llanast
clepian cyrff. Dyma sêr
dros ben llestri’r byd
ymaflyd codwm yn
gwrthdaro mewn noson o
fynd gwyllt a chlepian ei
hochr hi yn y sioe wallgo’
bost yma sy’n hwyl i’r teulu
i gyd.

Welwch chi holl firi Ymaflyd
Codwm Americanaidd –
sêr megis Stevie Starr sy’n
ddigon o ryfeddod, y
paladr o ddyn llawn mynd
John Titan a’r ehedwr
mewn mwgwd o Fecsico
Magico! 

Dylai plant dan 14 fod yng
nghwmni oedolyn.
Oedolyn: £13.00
Plentyn: £11.00
Teulu o 4: £40.00
Ar Werth yn Awr

Frankie Boyle &
Francesca
Martinez
Stand Up For
Lincoln’s Legs
Frankie Boyle gyda
Francesca Martinez, a
Tiernan Douieb yn llywydd.

Dewch aton ni i noson dan
gamp o gomedi i godi arian
ar gyfer achos lleol, Coesau
Lincoln.

Mae Parlys yr Ymennydd
ar y plentyn pedeirblwydd
Lincoln a bydd yr holl arian
a godir yn mynd tug at
lawfeddygaeth yn America
rydd dro ar fyd iddo.
www.facebook.com/lincolnslegs

£26.50
Tocynnau mantais safonol:
gostyngiadau o £2.00 y tocyn
(gweler tudalen 20).
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa Opera
Cenedlaethol
Cymru’n
perfformio Oz
gyda Cherddorfa
“We’re off to see the
Wizard!” Peidiwch, da chi, 
â cholli’r chwip yma o
berfformiad, a Cherddorfa
Opera Cenedlaethol Cymru’n
cynnig cyfeiliant byw i’r ffilm
hudol o’r flwyddyn 1939,
gyda’r canu gwreiddiol.
Anghofiwch am draciau sain
craflyd: dyma i chi’r cyfle i
glywed Somewhere Over the
Rainbow, Follow the Yellow
Brick Road a’ch holl hoff
ganeuon mewn lliw llachar
cerddorfaol – gwledd i
munchkins o bob oed.
£21.50
Plant dan 16: £11.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Tudalen 24Tudalen 24

Tudalen 24



Ar Fynd
LLUN 11  
Drysau 7.00pm

Whitney Queen
of the Night
Yn mynd â ni ar reid colli
cylla drwy dri degawd o hits
clasurol, mae’r cynhyrchiad
arobryn yma’n rhoi llwyfan i
gymanfa syfrdanol o
gerddorion ac artistiaid sydd,
ynghyd â pherfformiad egnïol
digon i fynd â’ch gwynt chi
yn ysbryd Whitney, yn
cyflwyno sioe sy’n siomi’r
ochr orau bob gafael. 

‘Hearts pounding, feet
tapping, a must-see for
Whitney fans.’
Danielle Travis, P&S News

www.queenofthenight.co
£23.00
Pobol ifanc dan 16 oed, Pobol dros
eu 60, Myfyrwyr, Hawlwyr,
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
(ynghyd ag un cydymaith), Grwpiau
o 20 neu fwy: pob tocyn £2.00 yn
rhatach Cynllun REACT: £10.00. 
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

SUL 17  7.30pm
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TEXAS
Ac Eraill
Â’u halbwm newydd penigamp Jump On Board, eu
halbwm stiwdio newydd cyntaf ersThe Conversation
yn 2013, mae Texas yn cychwyn ar eu taith yng
ngwledydd Prydain yn Neuadd Dewi Sant. 

Hoelion wyth Texas, Johnny McElhone a Sharleen
Spiteri, a’i sgrifennodd ac a’i cynhyrchodd ac mae’r
albwm yn glasur pop heb flewyn ar dafod. Mae’r sengl
newydd Let’s Work It Out – ac iddi fideo bendigedig yn
cynnwys Thierry Henry – ar restr chwarae Radio 2.

Wedi gwerthu dros bymtheg miliwn ar hugain o
recordiau - yn dri albwm rhif un, saith albwm deg
uchaf a 13 o senglau deg uchaf – mae golwg y bydd
Jump On Board yn dwyn yn ei flaen gyrch trawiadol
Texas ar y siartiau.
£30.00 | £39.00 | £51.00  
Platinwm a VIP: £96.50.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24
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MERCHER 20  7.30pm IAU 21  8.00pm 

The Dreamboys 
Taith Prydain 2017
Does dim dwywaith nad ydi’r Dreamboys yn bennaf Sioe
Stripio Dynion gwledydd Prydain, i’r dim i noson allan i’r
c’wennod gyda’ch ffrindiau i gyd. 

Eu stondin ydi’r act Stripio Dynion enwocaf a
gynhyrchodd gwledydd Prydain erioed. Yn sgìl
ymddangos yn westeion ar rai o sioeau teledu mwyaf
gwledydd Prydain megis The X Factor, Britain’s Got
Talent, Celebrity Big Brother, Loose Women, This
Morning, Geordie Shore a The Only Way is Essex, a
Theithiau Byd-eang enfawr a werthodd bob tocyn, does
ryfedd i’r Dreamboys gael y gair o fod yr unig Grw^p
Stripio Dynion mewn hanes i ennill bri enwogion.

Argymhellir 18 Oed +
£17.50 | £22.50 | £25.50
Rhai gostyngiadau ar gael. Grwpiau: Codwch ddeg tocyn a chael yr
unfed ar ddeg am ddim. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant.
Ar Werth yn Awr

Noson yng Nghwmni  

Neil Sedaka
A’r gwestai
Jack Lukeman
Mae gyrfa drigain mlynedd
drawiadol Neil Sedaka yn
amrywio o fod yn un o
gynyrfiadau pop glasoed 
y pum degau i fod yn
gyfansoddwr caneuon
llwyddiannus iddo ef ei
hun ac artistiaid eraill 
yn y chwe degau ac yn
archseren yn y saith
degau, yn wastad yn rym
ym maes sgrifennu a
pherfformio drwy’r byd 
yn grwn.
£49.50 | £58.50
Pobol dros eu 60, Defnyddwyr
cadeiriau olwyn (ynghyd ag un
cydymaith): £49.50.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

Tudalen 24
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GWENER 22  8.00pm 

The Overtones
Ac Eraill 

Grw^p harmoni clòs ydi’r
Overtones: Mike, Darren, 
Tim, Lachie a Mark. Fe’i
darganfuwyd gan un o
chwilotwyr am dalent Warner
Brothers tra oedden nhw’n
gweithio fel peintwyr a
phapurwyr mewn siop yn
ymyl Oxford Street yn canu 
yn ystod eu hamser paned.

Cyrhaeddodd eu halbwm
début Good Ol’Fashioned
Love rif 4 yn siart Albymau
Prydain. Maen nhw wedi
gwerthu mwy na hanner
miliwn o gopïau o’u halbwm
cyntaf a theithio gyda Peter
Andre a Syr Cliff Richard.

Rhaid i blant dan 14 oed fod
yng nghwmni Oedolyn.
£21.00 | £26.00 | £31.00 
VIP £66.50
Ar Werth yn Awr 

ELO Again 
Taith Return to The Blue
Dathlu Deugeinmlwyddiant albwm eiconig ELO,
Out Of The Blue

Mae ELO Again – y Sioe Deyrnged Orau Oll i’r Electric
Light Orchestra – yn rhoi blas dramatig go iawn i chi o
rotsiwn beth oedd yr ELO clasurol ar ei anterth. Mae’r
profiad drwyddo draw yn ail-greu’n broffesiynol un o
gyngherddau ELO ynghyd ag atgynhyrchu sain, sioe
oleuadau ac effeithiau gweledol ardderchog.

Perfformir yr holl hits mawr – Livin’ Thing, Sweet Talkin’
Woman, 10538 Overture, Wild West Hero, The Diary Of
Horace Wimp, Telephone Line, Turn To Stone a llawer,
llawer ar ben hynny.
£23.50
Cynnig Cw^n Caer: pob tocyn £3.50 yn rhatach o’u codi cyn 
30 Mehefin (ni ellir ei ddefnyddio gyda disgowntiau eraill). 
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £2.50 yn rhatach. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

Tudalen 24

SADWRN 23  7.30pm 
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LLUN 25  8.00pm MAWRTH 26  1.00pm

Cyngerdd Awr Ginio
Enillydd 2015 Rhodd Kenneth Loveland
Francina Moll Salord – ffidil
Anna Szalucka – piano

Yn Gdansk y ganed Anna a daeth i’r Royal Academy of
Music yn 2014. Yn 2016 enillodd Gystadleuaeth Piano
Ryngwladol Talinn. Rhoes Anna ddatganiadau solo lawer
yn ogystal ag ymddangos gyda Thriawd Bukolika.

Ym Menorca y ganed Francina a astudiodd yn y Purcell
School cyn symud i’r Royal College of Music. Yn
ddiweddar chwaraeodd gyda Cherddorfa Symffoni
Barcelona ac mae’n awr gyda’r Southbank Sinfonia
Orchestra.

Sylfaenwyd Rhodd Kenneth Loveland yn y flwyddyn 2000
i goffáu ac i barhau gwaith Kenneth yn rhoi cymorth i
gerddorion ifainc. Dyfarnir y Rhodd bob blwyddyn i
fyfyriwr perfformio eithriadol ar safon ôl-raddedig uwch.

Mae’r cyngerdd heddiw’n cynnwys gweithiau gan Ravel,
Prokofiev, Debussy a Szymanowski.

Pris y cyngerdd yma ydi Talu Be Fynnwch.

Tudalen 24

Miranda Sings
Gwnaeth Miranda Sings
strôc drwy’r gwledydd, 
a’i sianel YouTube wedi
casglu dros saith miliwn 
o danysgrifwyr selog ac
wedi’i gwylio fwy na biliwn
o weithiau. 

Yn 2008, gan yr actores, 
y ddigrifwraig a’r gantores
Colleen Ballinger, y crëwyd
y cymeriad Miranda, i
barodïo’r cantorion ifainc,
wedi ymgolli ynddyn nhw’u
hunain a chanddyn nhw
fwy o hyder (a vibrato) nag
o ddawn, oedd yn llwytho i
fyny fideos i YouTube. Mae
Miranda’n adnabyddus ar
gorn ei gwefusau cochion
wedi’u gorliwio, cyngor
amheus ynghylch canu a
bywyd, hunanhyder di-sail
a rhefru dros ben llestri am
ei theulu a’i phroblemau
personol.
£30.00 | £60.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24



Ar Fynd
MAWRTH 26  8.00pm
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Capital City Jazz Orchestra
Gyda’r Gwestai Arbennig y Trombonydd 
Gordon Campbell
Yn gwmni i feibion Caerdydd, Capital City Jazz Orchestra,
daw’r Unawdydd Jazz Rhyngwladol Gordon Campbell
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. 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.

Ystyrir Gordon Campbell yn un o ganwyr trombôn
blaenllaw’r wlad. Mae’n Drombôn blaen gyda’r John
Wilson Orchestra a’r BBC Big Band – swydd mae’n 
ei dal ers 1984. Cwmpasodd ei yrfa amrywiol jazz,
clasurol, theatr gerdd, ffilm a pop. Gweithiodd gyda
llawer o berfformwyr blaenllaw’r byd gan gynnwys 
Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Barbra Streisand, 
Tony Bennett, Ray Charles a Robbie Williams ag 
enwi ond dyrnaid.
£14.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 22). Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr



MERCHER 27  7.30pm IAU 28 & 
SUL 1 HYDREF  8.00pm

Dr Hook™

yn serennu Dennis Locorriere
Taith y Byd Timeless 2017
Yn dilyn cyfres o berfformiadau dan eu sang yn 2016,
estynnwyd taith Timeless yng ngwledydd Prydain hyd 
at 2017 o alw aruthrol amdani gan y cyhoedd!

O ddechreuadau cyntaf un Dr Hook hyd at anterth eu
llwyddiant, Dennis Locorriere oedd llais digamsyniol hits
mwyaf a hoff ganeuon y band. Cafodd Dr Hook fwy na
70 o ddisgiau Platinwm ac Aur a chyrraedd safle
chwedlonol mewn gwledydd lawer.  

Dewch i ddeffro yn y cof glasuron megis Sylvia’s Mother,
Sexy Eyes, A Little Bit More, When You’re In Love With 
A Beautiful Woman, Sharing The Night Together, The
Cover Of Rolling Stone a Queen Of The Silver Dollar a
bachu ar y cyfle yma i weld Dr Hook yn fyw!
£29.00 | £32.00 | £35.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£29.00 yr un. A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Jon Richardson 
The Old Man
Dyma un o enwebeion
Gwobr Gomedi Prydain a
seren Live At The Apollo
ac 8 Out Of 10 Cats yn ei
chychwyn hi ar daith ledled 
y genedl i gwyno am gyflwr 
y byd heb gynnig yr un ateb.
Ers ei sioe ddiweddaraf
daeth yn w^ r ac yn dad,
gweld gwledydd Prydain yn
bwrw’u pleidlais dros adael
yr UE a gwylio esgyniad
Donald Trump, a hyn oll 
yn ei adael yn gofyn un
cwestiwn, pam mae’n
ymddangos nad oes run
enaid byw arall yn gallu
llwytho peiriant golchi 
llestri’n iawn?
£20.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Ar Werth yn Awr
Canllaw i Rieni: 14+ (mwy na
thebyg bydd rhegi a chynnwys
anaddas i blant). Cofiwch y bydd
ailwerthu tocynnau na chytunwyd
arno yn peri canslo’r archeb.
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Ar Fynd
GWENER 29  7.30pm SADWRN 30  7.30pm

Go West
Yn 1982, gan Peter Cox
a Richard Drummie, y
ffurfiwyd y band yma, un 
o eiconau chwedlonol yr
wyth degau, a enillodd 
Wobr Brit ac a aeth â hi’n
aruthrol yn fasnachol yn 
un o ddeuawdau canu/
cyfansoddi mwyaf
llwyddiannus yr wyth degau.

Chwe albwm ac ugain
miliwn o werthiannau
wedyn, mae Go West yn
gryfach nag erioed. Cawsant
senglau rhif y gwlith mewn
siartiau ym mhedwar 
ban byd a byddant yn
perfformio’u holl hits mwyaf
gan gynnwys: We Close Our
Eyes, Call Me, Faithful, King
of Wishful Thinking a Don’t
Look Down.
£23.50 | £25.50 | £29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant. Tocynnau
mantais safonol: pob tocyn 
£2.00 yn rhatach (gweler tudalen
22).Grwpiau: 1 ym mhob 10 am
ddim.
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Hud yr Opera
The English National Philharmonic
Orchestra
Gyda Lesley Garrett

Mae’r sioe’n cynnwys English National Philharmonic
Orchestra a phrif gantorion o’r Royal Opera House 
ac English National Opera. Bydd y Gerddorfa dan
arweiniad Ben Crick a’r Unawdwyr yn cynnwys 
John Cunningham (Bariton), Hannah Mason (Mezzo
Soprano) a Lee Bradley (Tenor).

Sioe i’r teulu i gyd ac ynddi’r holl ddarnau gorau o
operâu poblogaidd, gan gynnwys llawer mae pawb
yn eu hadnabod heb wybod, mae’n debyg, mai
opera ydyn nhw. Bydd yn cynnwys ffefrynnau megis
cân y Toreador o Carmen, Marriage Of Figaro Mozart,
Time To Say Goodbye, Anvil Chorus Verdi, deuawd
Pearl Fishers, Ave Maria ac wrth gwrs, Nessun
Dorma.

Mae Lesley Garrett yn un o hoff gantorion Prydain, 
yn adnabyddus am ymddangos mewn opera, 
theatr gerdd ac ar y teledu. Daw at English
Philharmonic Orchestra i noson o gerddoriaeth
hudol.
£41.50
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr



SADWRN 30  7.30pm
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* Ar Werth yn Awr 

HYDREF
Sul 1 7.30pm Jon Richardson*
Llun 2 7.30pm Justin Hayward*
Mercher 4 Drysau Elaine Paige*

7.00pm
Gwener 6 Drysau The Pretenders*

7.00pm
Llun 9 7.30pm Rip It Up*– Dancing Through The ‘50s
Mawrth 10 Drysau Squeeze*

7.00pm
Mercher 11 8.00pm Russell Brand*
Gwener 13 7.30pm Lulu*
Sadwrn 14 8.00pm Joel Dommett*
Mercher 18 7.30pm Shane Filan*
Iau 19 7.30pm Ray Mears*
Gwener 20 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*
Sul 22 6.00pm Debbie Chapman Dancers yn cyflwyno Dansation XIII*
Iau 26 7.30pm Milton Jones is Out There*
Gwener 27 7.30pm Sixties Gold* 
Sadwrn 28 8.00pm Jimmy Carr*– The Best of, Ultimate, Gold, Greatest Hits 
Mawrth 31 8.00 pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Bella Hardy

Lolfa L3



Maes o Law 

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

* Ar Werth yn Awr 

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*
Sadwrn 18 7.00pm Alison Moyet*
Mawrth 21 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Frigg

7.00pm Lolfa L3
Mercher 22 8.00pm Tom Russell*
Llun 27 Drysau Bananarama*

7.00pm Pob Tocyn Wedi’i Werthu
Mercher 29 Drysau Status Quo*

7.00pm Aquostic Live
Iau 30 7.30pm John Wilson a’r John Wilson Orchestra*

Dathlu Dramâu Cerdd Ffilm MGM   



* Ar Werth yn Awr 

RHAGFYR
Mawrth 5 7.30pm The Bootleg Beatles mewn Cyngerdd*
Sadwrn 9 7.30pm Messiah Handel*
Mawrth 12 7.30pm Kate Rusby*
Mercher 13 7.00pm The Darkness*

IONAWR 2018
Mawrth 16 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Martyn Joseph

Lolfa L3
Sadwrn 20 7.30pm Back to Bacharach*
Sadwrn 27 7.30pm Vampires Rock Ghost Train*
Mawrth 30 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Amy Wadge & Luke Jackson 

Lolfa L3

CHWEFROR 2018
Gwener 2 7.30pm Paul Carrack mewn Cyngerdd *
Gwener 16 Drysau Erasure a Gwesteion Arbennig*

7.00pm
Mawrth 27 8.00pm Russell Brand*
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Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2017

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 

Tudalen 24



* 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!

MAWRTH 2018
Mercher 7 7.30pm The Sensational 60s Experience*
Gwener 9 8.00pm Ed Byrne: Spoiler Alert*
Sadwrn 31 7.30pm Jonathan Pie*

EBRILL 2018
Iau 10 7.30pm Remembering Fred
Gwener 27 7.30pm David Baddiel*

MAI 2018
Gwener 11 7.30pm Jason Manford*

Maes o Law 

* Ar Werth yn Awr 





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 £2.50 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
£2.00 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.)



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.


