
Croeso’r
Rheolwr

Rwyf wrth fy modd 
o rannu llyfryn eto ac
ynddo’r adloniant byw
cyffrous yn Neuadd

Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn yr
hydref. Dadrowliwn y carped coch i
Wobrau Academi Brydeinig Cymru 2017
a hwylio i groesawu llu o artistiaid gan
gynnwys Joss Stone, The Pretenders,
Monty Don, Stephen Fry, Alison Moyet,
Bananarama a Van Morrison.

Daw comedi i’r Neuadd ar lun Jon
Richardson, Russell Brand, Joel
Dommett, Milton Jones a Jimmy Carr 
a gwahoddwn chi atom yn westeion i
weld y clasur gan Disney, Beauty and
the Beast, ac ymuno yn hwyl y cyngerdd
morio canu yma.  Mae dechrau Cyfres
Cyngherddau Rhyngwladol newydd 
ar y gorwel hefyd, gan gynnwys
cyngherddau gan Gerddorfa Symffoni
St Petersburg gyda’r unawdydd John
Lill, yr Hallé a Cherddorfa Opera
Cenedlaethol Cymru, felly rydym yn
barod i’ch taro chi!
Roger Hopwood, Rheolwr 

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Hydref a Thachwedd i
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: Elaine Paige, Sing-a-Long-a Beauty and the Beast, Russell Brand, 
Joss Stone, Stephen Fry

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

04-06
Proffil
Collabro, enillwyr Britain’s
Got Talent, yn dod â’u
lleisiau anhygoel i’r
Neuadd.

Ray Mears yn rhannu’r hyn
sydd ei eisiau i oroesi ym
mannau gwyllta’r byd.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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

GAMELAN CAERDYDD 
Mawrth 6-8pm
Mae repertoire Gamelan
Caerdydd, ensemble

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 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.

Ciniawa

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

gamelan cymuned
oedolion Neuadd Dewi
Sant, yn cynnwys
cyfansoddiadau
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

Tapas yn Lolfa L3  Pob platiad £4.50

Dan Sylw

Y LOLFA JIN
Bydd ein Lolfa Jin newydd foethus ar
agor ym mis Medi i bob perfformiad
gyda’r hwyr yn yr Awditoriwm. Ar y
pedwerydd llawr, yn cynnig dewis o dros
ddeng math ar hugain o jin, gwirodydd
gyda’r gorau, coctels a hampagne – 
hwyl a fflagen! Byddwn hefyd yn cynnig
gwinoedd blasus, mwy eto o gwrw crefft
a dewis gwych o ddiodydd meddal.

Gobeithio y byddwch wrth eich bodd
gyda’r bar newydd bendigedig yma.

RYDYM
YN Y
LOLFA’N
YFED 
JIN
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Yn 2014, uwchben tafarn yn Llundain, y
cyfarfu Collabro, grw^p theatr gerdd mwyaf
llwyddiannus y byd, i gynnal ei ymarfer
cyntaf a dim ond mis yn ddiweddarach,
yn ystod perfformio Stars yn gyhoeddus
am y tro cyntaf erioed yn ei glyweliad
cyntaf ar gyfer Britain’s Got Talent, mynd
rhagddo i gyffroi pob copa walltog yn yr
Hammersmith Apollo i gymeradwyo ar 
eu traed. Aeth rhagddo i ennill y
gystadleuaeth drwyddi draw drwy fwyafrif
gyda’r mwyaf erioed ac wedyn llofnodi
cytundeb â Syco, label Simon Cowell, a
dod yn gymheiriaid label ag One Direction,
Little Mix, Susan Boyle ac Il Divo a’u
tebyg.

Ers y gystadleuaeth rhyddhaodd 
Collabro albwm début rhif un, Stars, 

Proffil
a chyrhaeddodd ei albwm wedyn, Act
Two, y brig yn rhif dau yn y siartiau.
Perfformiodd yn y Royal Variety
Performance, ddwywaith ar Britain’s 
Got Talent a mynd â hi’n aruthrol drwy’r
gwledydd, gyda pherfformio i dros ddeng
miliwn ar hugain o bobol yn Japan a dwy
daith yn America a chytundeb recordio
mawr yno.

Mae’r band yn llawn cyffro am a ddaw 
ac yn edrych ymlaen at ryddhau ei
drydydd albwm Home ddechrau 2017 
a chychwyn ar deithiau yng Nghanada,
Japan ac America cyn ei throi hi’n ôl i
wledydd Prydain a’i daith fawr yno.
Collabro – Taith Gartref 2017
Cefnogaeth gan Philippa Hanna ac 
yn Cynnwys y Gwestai Arbennig Carly Paolili

Mawrth 14 Tachwedd, Drysau 7.00pm
£19.50 – £39.50
Tocynnau VIP: £99.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.

COLLABRO

Tudalen 32



Yr hydref yma mae’r Goroeswr, yr
arbenigwr ar Fyw yn y Gwyllt, yr awdur, y
tynnwr lluniau a seren cyfresi teledu rhif y
gwlith, Ray Mears, yn barod i ddangos i ni
swynion teithio mewn mannau gwyllt.

Mae’r gw^ r chwedlonol Mears yn chwilota’r
gwylltiroedd ers dyddiau mebyd ac mae
dan gyfaredd yr ardaloedd gwylltion hynny
ar y blaned y mae gweithgaredd gwâr dyn
heb eto darfu arnynt. Bu ei ddiddordeb
ysol yn yr amgylchedd yma’n gyfrwng
llunio ei fywyd ac ennill iddo’i blwy’n llais
blaenllaw yn y maes. 

Ers dau ddegawd cydnabyddir yr enw 
Ray Mears drwy’r byd yn grwn. Gwnaeth
amryw gyfresi teledu – Tracks, World of
Survival, Trips, Money Can’t Buy gydag
Ewan McGregor, The Real Heroes of
Telemark a rhagor – a’i hyrddiodd i lygad y
cyhoedd ac ysbrydoli cenedlaethau drwy
hyd a lled y blaned, o blant bach i neiniau

a theidiau. Yn sgìl ei ymagwedd ddi-lol, 
ei awch amlwg am ei bwnc a’r ymdeimlad
a’r parch mae’n eu dangos tuag at fyd
natur a’i drigolion, enillodd Ray ei blwy’ 
yn rym er gwell.

Dewch ato’r hydref yma i noson o
hanesion ei droeon diweddaraf am
Awstralia lle bu’n bwrw golwg ar gyflwr
enbyd y bywyd gwyllt cysefin a’r rhan
hanfodol mae tân yn ei chwarae mewn
goroesi yn y gwyllt, gael i chi ddysgu
technegau goroesi gan yr arbenigwr.
Gewch chi weld Ray Mears 
yn y Neuadd nos Iau 19 Hydref, 7.30pm
Oedolion: £25.00
Plant dan 16: £17.50
Tocyn Teulu: £75.00 (2 oedolyn, 2 o blant)

Born to Go Wild

06 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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NEWYDD DDOD I LAW –
MEDI
GWENER 8  8.00pm

Justin Hayward
The Wind of Heaven
Taith 2017
Mae gan Justin un o’r
lleisiau hawsaf ei adnabod
ym myd roc a bydd yn
perfformio caneuon o’i
albwm newydd All The Way
gan gynnwys y sengl The
Wind of Heaven yn ogystal 
â ffefrynnau gan y Moody
Blues. Pan oedd yn ysgogwr
y Moody Blues sgrifennodd
Justin glasuron fel Nights in
White Satin, New Horizons,
Question, The Voice a Your
Wildest Dreams. Gwelodd 
ei yrfa solo lwyddiannus
senglau ac albymau aeth 
â hi gan gynnwys Forever
Autumn o War of the Worlds,
Night Flight, Spirits of the
Western Sky a The View
From The Hill.
£34.50 | £37.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£34.50 yr un. Ar Werth yn Awr
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Newydd Ddod i Law

Katie Price
Bydd Katie Price yn rhannu
straeon ei bywyd yn y noson
arbennig iawn yma pan fydd
hefyd yn perfformio ei sengl
newydd I Got U.

Roedd Katie’n adnabyddus
gynt fel y slasen o fodel
glamor Jordan ac mae
bellach yn bersonoliaeth
deledu garismatig ddihafal ar
raglenni poblogaidd megis
Loose Women ac I’m a
Celebrity… Get Me Out of
Here! Mae hefyd yn amlwg ei
lle ym myd ffasiwn a
harddwch ac wedi rhyddhau
sawl llyfr a werthodd fel slecs.

Dyma gyfle prin i weld un
sydd ar ei phen ei hun –
Katie Price yn fyw ar lwyfan!

Mae tocynnau tynnu llun
Cwrdd a Chyfarch VIP ar gael
i gwrdd â Katie cyn y sioe.
£21.00 | £26.00 | £29.00 
VIP £56.50
Ar Werth yn Awr
Rhaid i blant dan 14 oed fod yng
nghwmni oedolyn

LLUN 2  7.30pmSUL 1  7.30pm

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, yn ôl
pob golwg, na does 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.

Tudalen 32
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Beverley Knight
I ♥ Soulsville –
Taith 2017
Wedi’i aildrefnu o 22 Mehefin

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’r albwm Soulsville yn
ogystal â’r ambell i beth
annisgwyl mae selogion
bellach yn ei ddisgwyl 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
MAWRTH 3  1.00pm MERCHER 4  7.30pm IAU 5  

Drysau 7.00pm
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Elaine Paige 
Ym mis Hydref mae
Blaenores Theatr Gerdd,
Elaine Paige, yn dod â’r
hits West End a Broadway
a’i henwogodd i Gaerdydd. 

Serennodd Elaine, a
enillodd wobr Lawrence
Olivier am ei pherfformiad
yn Evita, mewn mwy o
ddramâu cerdd ysgubol o
lwyddiannus na neb arall
yn ei chenhedlaeth; bydd
yn  perfformio llawer o’r
caneuon a’i gwnaeth yn
seren fyd-eang, gan
gynnwys Memory o Cats
Lloyd-Webber ac I Know
Him So Well o Chess gan
Benny Andersson a Björn
Ulvaeus o Abba
£36.50 | £46.50
Ac ychydig o docynnau VIP 
am £76.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £36.50.
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Margaret Phillips,
organ
Cydnabyddir Margaret
Phillips yn un o organyddion
cyngerdd ac athrawon
eithriadol Prydain. Yn y
Royal Festival Hall ym 1972
y gwnaeth ei début a buan
ennill bri drwy’r gwledydd yn
unawdydd. Ers 1996 mae’n
Athro’r Organ yn y Royal
College of Music yn
Llundain; daeth clod mawr i
ran ei CDiau lawer, gan
gynnwys gweithiau cyflawn
J.S. Bach a chyfansoddwyr
eraill.

Mae’r rhaglen heddiw’n
cynnwys gweithiau gan
Rogg, JS Bach, Lemare a
Francis Jackson.

Ar y cyd â Digwyddiadau
Organ Caerdydd. 

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Tudalen 32
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GWENER 6
Drysau 7.00pm

SUL 8  7.30pm
Cyrraedd i Droedio’r Carped
Coch o 6.00pm ymlaen 

LLUN 9  7.30pm

The Pretenders
a Gwesteion Arbennig
O alw aruthrol am eu sioe
dan ei sang yn y Royal
Albert Hall yn gynharach
eleni, mae’r Pretenders yn
perfformio yn Neuadd Dewi
Sant. Dyma’u halbwm
cyntaf ers wyth mlynedd ac
mae Alone yn gweld
Chrissie Hynde ar ei gorau
oll, yn ddeifiol o onest, ac
ar ei mwyaf brathog

‘Chrissie Hynde still
answers to no one and 
it’s a glorious sound.’
**** Q Magazine

Ychydig Sydd Ar Gael
£35.00 | £40.00 | £45.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £35.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant 
Ar Werth yn Awr

Gwobrau
Academi
Brydeinig 
Cymru 2017
Cerddwch y carped coch a
dod aton ni i ddathlu chwe
blynedd ar hugain o Wobrau
Academi Brydeinig Cymru. 

Mae tocynnau VIP ar gael i’r
cyhoedd yn ogystal ag i
aelodau o’r Diwydiant a’u
gwesteion, yn cynnwys
Croeso Diodydd Champagne
Taittinger a Pharti Wedyn
sy’n cynnwys bwyd, diodydd
ac adloniant.

Tocynnau aelodau gan
Swyddfa Docynnau Neuadd
Dewi Sant a bwrw’u bod ar
gael (heb fod ar gael ar
lein).
VIP £96.50 | Aelodau VIP BAFTA:
£66.50 | Aelodau o Fyfyrwyr VIP
BAFTA: £51.50 | Grwpiau VIP o 5+:
£86.50 yr un
Ar Werth 25 Awst

Rip It Up
Dawnsio Drwy’r 
Pum Degau
Dau o bencampwyr 
Strictly ynghyd ag un o
broffesionylion Strictly.
Yn fyw ar lwyfan gyda 
Leo Green BBC Radio Two
gyda cherddorion,
dawnswyr a chanwyr.

Bydd Jay McGuiness,
Natalie Lowe a Louis Smith
yn siglo, yn bopio, yn
dawnsio’r jitterbug, y lindy
hop, jeif a dawnsiau
neuadd drwy’r caneuon
mwyaf o’r degawd mwyaf
yn hanes cerddoriaeth!
Mae’r gerddoriaeth yn y
sioe yn ymestyn ar draws
amryw arddulliau o faledi
rhamantaidd a chaneuon
crwnwyr drwodd i hits pop
clasurol a byd ysgytwol roc
a rôl.
£21.00 | £31.00 | £39.50
VIP: £75.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £21.00 yr un. 
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
MAWRTH 10  
Drysau 7.00pm

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Shostakovich 12
Mosolov Ffowndri Haearn
Beethoven Concerto Piano
Rhif 5 ‘Ymerawdwr’
Shostakovich Symffoni 
Rhif 12 ‘Y Flwyddyn 1917’

Thomas Søndergård –
Arweinydd
Igor Levit – Piano

Mae peiriannau brawychus
ac ysbryd anorthrech y
gweithwyr yn sgôr bale
Mosolov yn ddechrau
dramatig rhaglen a
ysbrydolwyd gan Chwyldro
Rwsia ym 1917.

r17.cymru
£15.00 – £40.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

IAU 12  7.30pmMERCHER 11 & MAWRTH
27 CHWEFROR  8.00pm

10 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Russell Brand
Re: Birth
‘How do we make sense of
the madness of our lives
once we become parents?
What am I going to tell my
daughter about conformity
and responsibility? What
happens if she grows up 
to be like me or, worse,
date someone like me?’
£27.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Uchafswm o 
6 thocyn y pryniant.
Ar Werth yn Awr
Ychydig o Docynnau Sydd Ar
Gael ar gyfer 11 Hydref

Squeeze 
Join The Dots

Ers tro byd mae’r chwedl 
o Dde Llundain, Squeeze,
yn act fyw gyfareddol a’r
llynedd aeth â hi ar y
Llwyfan Pyramid yn Ynys
Wydrin. Mae eu catalog
enfawr yn cynnwys hits
megis Cool For Cats, Up
The Junction a Tempted;
mae ganddyn nhw hefyd
Cradle To The Grave i
dynnu arno, i nodi aduno
buddugoliaethus y
cyfuniad cyfansoddi
caneuon meistrolgar sef
Chris Difford a Glenn
Tilbrook. 
£32.50 | £47.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr
Ychydig Sydd Ar Gael

Tudalen 32
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RESTAURANT
SEE PAGE 03

BWYTY
GWELER TUDALEN 03

TAPAS
SEE PAGE 03

TAPAS
GWELER TUDALEN 03

HOT DOGS
SEE PAGE 03

CWM POETH 
GWELER TUDALEN 03

^

HOT FOOD
SEE PAGE 03

BWYD POETH 
GWELER TUDALEN 03
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Joss Stone
gyda Cherddorfa
Drwy’r gwledydd ystyrir
Joss yn un o leisiau mwyaf
ei chenhedlaeth ac ym
mha le bynnag y
perfformia mae ei llais, 
ei harddull ddihafal a’i
dawn gerddorol anhygoel
yn gadael eu hôl digymar.
Yn y sioe newydd yma
bydd yn perfformio rhai o’i
hits yn ogystal â chaneuon
eiconig gan Burt
Bacharach (In Between
The Heartaches, The Look
Of Love), Gladys Knight
(Midnight Train To
Georgia), James Brown
(This is A Man’s World) a
llawer eto at hynny o
fydoedd pop, ffync, canu’r
enaid a mwy, i gyd i
gyfeiliant cerddorfa fyw
lawn.
£24.00 | £31.00 | £36.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £24.00 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Joel Dommett 
Live 2017
Yn syth ar ôl ei berfformiad
bythgofiadwy ar I’m A
Celebrity Get Me Out Of
Here 2016, dyma un o
ddigrifwyr mwyaf egnïol 
a chyffrous gwledydd
Prydain ar daith unwaith
eto ac i’w ganlyn ei sioe
solo, Joel Dommett: LIVE.
Gewch chi weld seren
Bring The Noise Sky1 yn
traddodi ei gomedi
wefreiddiol i oedfannau ar
hyd ac ar led y wlad.
£18.50
Myfyrwyr: £15.50 yr un. 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).

Lulu 
All About The Music 
Daw Lulu yn ei hôl i’r
Neuadd ar ei thaith fwyaf
eto, ac ‘All About The
Music’ piau hi! Un
dylanwad fu o’r pwys
mwyaf ar hyd oes y
gantores yma – yn fawr 
ei chlod, yn gyfansoddwr
caneuon, yn actores, yn
wraig fusnes, yn enwebai
Gwobrau Grammy a
Novello – sef ‘All About
The Music’. Mae Lulu’n
traddodi sioe sy’n heigio
gan ei hits, caneuon
newydd a chaneuon fu’n
ddylanwad arni ac a’i
harweiniodd drwy gydol ei
gyrfa syfrdanol.
£30.00 | £35.00 | £40.00
Ychydig o docynnau VIP: £65.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £30.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
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MAWRTH 17  7.30pm 

Shane Filan 
Love Always – 
Taith 2017
Cefnogi Guy Sebastian 

Enillodd Shane gadarnle
iddo’i hun yn un o artistiad
solo gwrywaidd mwyaf
poblogaidd gwledydd
Prydain, yn dilyn llwyddiant
aruthrol gyda Westlife – un o
fandiau mwyaf llwyddiannus
y byd yn y ddau ddegawd
aeth heibio – a’i daith ei
hun, Right Here yn 2016, 
a aeth â hi’n ysgubol ac a
welodd selogion yn ymbil am
daith eto. Roedd Shane yn
ddigon parod i’w boddio a
buan y ganed y syniad ar
gyfer Love Always, a’r daith
ddiweddaraf yma’n cynnwys
ei holl hits poblogaidd a
thraciau o’r albwm newydd.
£29.00 | £35.00 
Tocyn Platinwm: £51.50 
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£29.00 yr un. Ar Werth yn Awr
Rhaid i blant dan 14 oed fod yng
nghwmni oedolyn.

Cerddorfa Symffoni St Petersburg
Alexander Dmitriev arweinydd
John Lill piano

Mussorgsky A Night on the Bare Mountain
Tchaikovsky Concerto Piano Rhif 2
Tchaikovsky Symffoni Rhif 4

Gwrachod yn llamsachu y mae A Night on the Bare
Mountain Mussorgsky yn eu deffro yn y cof. Mae Ail
Concerto Piano moethus Tchaikovsky yn dyner ac yn
derfysglyd ac ar yr un pryd yn dangnefeddus o
delynegol.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn cynnwys un o’r seddi gorau, 
rhaglen a gwydraid o Prosecco). Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32
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IAU 19  7.30pm GWENER 20  7.30pm
SADWRN 21 – SUL 22
Cofrestru 9.30am
Cwrs 10.00am – 4.00pm

Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd
From Russia With Love
Michael Bell arweinydd
Martin James Bartlett piano

Khachaturian 
Adagio o Spartacus
(Arwydd-dôn The Onedin
Line)

Rachmaninov 
Concerto Piano Piano Rhif 2
yn C leddf (Cerddoriaeth
ramantaidd wych oedd yn
amlwg ei lle yn y ffilm o
Brydain Brief Encounter)

Stravinsky 
Petrushka (Y sgôr bale
ddisglair a lliwgar sy’n
digwydd mewn Ffair Gw^yl 
y Gyffes yn Rwsia)
£6.50 – £23.50
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Chwilio
Repertoire y
Gamelan – Pelog
Lefel 1

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

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

Ray Mears 
Born To Go Wild
Dewch i weld Ray fel na
welsoch ef erioed o’r blaen.
Am y tro cyntaf, bydd yn
datgelu beth sy’n ei yrru i
chwilio’n ddi-baid y
rhannau mwyaf garw o’r
byd a sut y mae cyfaredd
natur a’r gwahanol
ddiwylliannau y daeth ar
eu traws wedi newid ei
olwg ar fywyd. Sut mae’n
dod drwyddi ac yn dod i’r
lan yn wyneb y peryglon
enfawr sy’n aml o’i flaen?
Beth sy’n ei ysgogi?

Yn y byd yma o ansicrwydd
ym mhob man dylai pawb
wybod sut i ddod drwy’r
annisgwyl.
Oedolion: £25.00
Plant dan 16: £17.50
Tocyn Teulu (2 Oedolyn a 2 o
Blant): £75.00
Grwpiau: 1 ym mhob 10 am
ddim. Tocynnau mantais safonol:
pob tocyn £5.00 yn rhatach
(gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



Ar Fynd
SADWRN 21  7.30pm SUL 22  6.00pm LLUN 23  6.00pm

Johnny Cash
Roadshow
Yr unig sioe a gefnogir gan
y teulu CASH! Mae’r
Johnny Cash Roadshow yn
rhoi llwyfan i’r canwr a’r
cyfansoddwr caneuon
mawr ei barch Clive John.
Ar ôl sioeau werthodd bob
tocyn ar hyd ac ar led
Ewrop mae hon bellach 
yn sioe fwy nag erioed, 
yn cyflwyno’r ‘Chwiorydd
Carter’ a’r adran bres
‘Roadshow Horns’ i gyd ar
unwaith â lluniau cynhyrfiol
ar sgrîn. Heb flewyn ar
dafod dyma ddathliad
gorau Johnny Cash drwy’r
byd yn grwn. 
£21.50 | £23.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.50 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Debbie
Chapman
Dancers
Yn cyflwyno Dansation XIII

Dyma 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 ac i’w
canlyn: Dansation XIII yn
cynnwys gwesteion
arbennig.

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

£11.00 | £12.00
Pobol dros eu 60, Plant a
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.
Ar Werth yn Awr

Maher Zain
Mae Penny Appeal ac
Awakening Records yn dod
â budd-gyngerdd atoch chi
yng nghwmni’r artist
Islamaidd byd-enwog
Maher Zain.

Bydd y canwr a’r
cyfansoddwr rhythm a’r
felan Moslemaidd o
Sweden yn perfformio
caneuon o’i albwm
diweddaraf One, y mae
miliynau o bobol o bedwar
ban byd yn cael blas arno.

Mae hyn a hyn o
Becynnau VIP ar gael gan:
www.pennyappeal.org
£27.00
Ar Werth yn Awr

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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IAU 26  7.30pm GWENER 27  7.30pm SADWRN 28  1.00pm

Milton Jones 
is Out There 
Mae Milton Jones Ar Hyd y
Lle. Nage, ar hyd y lle go
iawn a’r tro yma nid dim
ond am ei fod wedi
anghofio’i allweddi. Mae’n
dal drych gwirionedd o
flaen cymdeithas ac yn
gallu gweld drwyddo, felly
mae’n debyg mai ffenest
sydd dan sylw. Yn ei sioe
newydd sbon danlli grai
bydd yn rhoi’i droed i lawr
ac yn codi caead bin pedal
celwydd y cyfryngau. Bydd
hefyd yn esgyn hyd
uchelderau ffasiwn ar
berygl syrthio i grych
ofnadwy. O, a bellach mae
arno eisiau bod yn Brif
Weinidog hefyd. Allwn ni
wneud yn waeth na’r
gwleidyddion sydd gennym
eisoes? Gallwn, myn brain!
£26.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Sixties Gold 
Yn cynnwys: 
Gerry and The Pacemakers
– ar eu taith canu’n iach
The Searchers
Brian Poole and 
The Tremeloes
Steve Ellis
Vanity Fare

Yn dilyn taith lwyddiannus
y llynedd, daw Sixties Gold
yn ei ôl ac iddo gymanfa
gryfach fyth o artistiaid a
sgoriodd rhyngddyn dros
hanner cant o hits yn Neg
ar Hugain Uchaf gwledydd
Prydain.

Hwn fydd taith canu’n iach
Gerry and The Pacemakers
felly peidiwch â cholli’r
cyfle i brofi’r band
Merseybeat gorchestol
yma. Dewch i ail-fyw’r
chwe degau yng nghwmni
pump o actau mwyaf
siartiau’r degawd.
£35.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Ar Werth yn Awr
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Trïo’r Gamelan
Lefel 1
Caiff y teulu i gyd flas ar
ein hofferynnau taro efydd
hardd o Java a dysgu
chwarae darn traddodiadol.
Mae’r sesiynau dwyawr yn
hwyl ac yn ymarferol o’r
dechrau i’r diwedd, yn
cynnig rhywbeth newydd
pa un a ydych chi’n
offerynnwr brwd ynteu heb
ddim profiad cerddorol
cynt.
£8.00
Tocynnau Mantais Safonol ac
aelodau REACT: pob tocyn £3.00
yn rhatach (gweler tudalen 30).

Tudalen 32
Tudalen 32

Tudalen 32



Ar Fynd
SADWRN 28  8.00pm SUL 29  7.30pm LLUN 30  

2.00pm & 7.00pm

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 oes 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. 

Jimmycarr.com
@jimmycarr
£27.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr
Ychydig Sydd Ar Gael 

A Night at the
Musicals
Novello Orchestra
Ym mis Hydref mae
Neuadd Dewi Sant yn
croesawu rhai o ganwyr
mwya’u clod y West End
mewn swae untro Night 
at the Musicals.

Bydd y rheng sy’n sêr i gyd
yn cynnwys y brif actores
Kerry Ellis, sy’n cyfri
ymhlith ei chredydau
Wicked a Les Misérables,
yr enillydd X Factor Matt
Cardle, canwr Hear’Say
gynt a seren Dirty Rotten
Scoundrels Noel Sullivan,
Sophie Evans sydd ar fin
chwarae Glinda yn Wicked
a Lucie Jones sydd newydd
gynrychioli Prydain yng
Nghystadleuaeth Ganu
Eurovision eleni.
£31.50 | £36.50 | £51.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.50 yr un. Plant dan
16: Pob pris £10 yn rhatach
(ychydig sydd ar gael).
Ar Werth yn Awr

Sing-A-Long-A
Beauty and 
The Beast
Dewch aton ni i ddathlu
addasiad newydd sbon
danlli grai o stori dylwyth
teg eiconig Disney a
geiriau’r caneuon ar sgrîn
fel y gall pawb forio canu!

Dyma’ch cyfle chi i forio
canu caneuon Disney eich
plentyndod megis Be our
Guest, Belle, Gaston heb
sôn am Beauty and The
Beast. Bydd ein llywydd
morio canu’n eich helpu
chi i gynhesu’ch lleisiau,
yn dangos i chi sut i
ddefnyddio’r celfi am ddim
ac yn beirniadu’r
gystadleuaeth gwisg ffansi.
Oedolion: £14.00
Plant: £11.00
Tocynnau Teulu: (2 oedolyn a 
2 o blant): £44.00
1 oedolyn a 2 o blant £33.00
Ar Werth yn Awr
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MAWRTH 31  8.00pm MERCHER 1  7.30pm IAU 2  7.30pm

Gwrando’r
Gwreiddiau
Bella Hardy
Ers rhyddhau With The
Dawn ddwy flynedd yn ôl,
oedd yn fawr ei glod gan y
beirniaid (“…nothing short
of a masterpiece” – The
Sunday Times), treuliodd
Canwr y Flwyddyn Gwobrau
Gwerin 2014 BBC Radio 2,
Bella Hardy, aeaf yn
Tsieina’n Gerddor Preswyl y
Cyngor Prydeinig, tipyn go
lew o amser yn Nashville 
yn sgrifennu ar y cyd ac yn
gwylio o ffenestri tafarnau
coffi ac yn agor teithiau i’r
enillydd Grammy Mary
Chapin Carpenter. Unwaith
eto bu Bella, ei ffidlau a’i
llyfrau nodiadau, yn teithio,
yn meddwl, yn hedfan, yn
gyrru, yn hyfforddi, yn
darllen ac yn syllu.
£14.00 ymlaen llaw
£15.00 ar y diwrnod
Plant dan 15: £5.00 yr un
Aelodau REACT: £10.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Yr Hallé
Syr Mark Elder arweinydd
Sergio Castello-Lopez
clarinét

Ravel Rapsodie Espagnole
Debussy Rhapsodi Rhif 1 i’r
Clarinét a’r Gerddorfa
Ravel Bolero
Mussorgsky Pictures at an
Exhibition (trefn.cerdd.
Ravel)

Mae treftadaeth Ravel yn
drawiadol o amlwg ei lle yn
ei Rapsodie Espagnole a
Bolero. Yn ddarn prawf i’r
clarinét yn y Conservatoire 
y cychwynnodd Rhapsodi
Debussy ei hoes, tra
rhoddwyd bywyd o’r newydd
i Pictures at an Exhibition
Mussorgsky yn nhrefniant
godidog Ravel.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn
cynnwys un o’r seddi gorau,
rhaglen a gwydraid o Prosecco).
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Down to Earth –
Noson yng
Nghwmni 
Monty Don 
Awdur garddio adnabyddus
ydi Monty Don, a
chyflwynydd teledu ar y
BBC a hoff arddwr y
genedl a’r mwya’i barch.
Dewch i’w glywed yn sôn
am ei fywyd a’i deithiau’n
rhoi tro am erddi drwy’r
byd yn grwn, beth sy’n
digwydd go iawn y tu ôl i’r
llenni yn ystod ffilmio, sut y
gwnaeth ei ardd organig ei
hun o gae moel a sut y
mae deall a gweithio gyda
natur yn ein cyfoethogi ac
yn ein hymrymuso ni i gyd. 
£18.00
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr
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SEE PAGE 03
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SEE PAGE 03
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Ar Fynd
GWENER 3  7.30pm SADWRN 4  7.00pm MAWRTH 7  1.00pm

The World
Famous Elvis
Show 
Yn serennu 
Chris Connor 
Seren a chynhyrchydd y
sioe ydi’r perfformiwr Elvis
byd-enwog Chris Connor,
gyda’i fand byw deuddeg
darn The Steels a lleisiau’n
gefn gan The Sweet
Harmonies.

Mae’r cynhyrchiad theatr
dwyawr ysblennydd yma’n
ail-greu’n ddilys Elvis ar ei
orau oll, mewn dau o’i
gyngherddau adnabyddus.
Heb flewyn ar dafod,
byddwch yn teimlo eich
bod wedi’ch cipio’n ôl
mewn amser. 
£25.50 | £27.50 | £37.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: 
seddi’r stalau £25.50. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 
y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Gw^ yl Goffa
Cymru
Er budd Apêl Pabïau’r Lleng
Brydeinig Frenhinol

Bellach ar ei hail flwyddyn
ar bymtheg ar hugain,
Gw^ yl Goffa Cymru’r Lleng
Brydeinig Frenhinol, i
gefnogi’r Apêl Pabïau
flynyddol, ydi cyfle’r genedl
i ddod at ei gilydd i goffáu
ac anrhydeddu pawb a
gollodd ei einioes ar faes 
y gad. 

Dewch aton ni i noson
wefreiddiol o gerddoriaeth,
adloniant a choffa gyda
pherfformiadau gan Fand
Catrodol y Cymry
Brenhinol, Côr Gwragedd 
y Milwyr, Côr Ieuenctid
Cerddoriaeth Abertawe a’r
Corau Meibion yn Llu.
£12.00 | £17.00 | £22.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £12.00 yr un.

Cyngerdd Awr
Ginio
Ivan Ilić � piano
Mae’r pianydd Ivan Ilić
yn cael clod am ei 
‘restless, inquiring mind’
(International Piano).
Enillodd raddau mewn
mathemateg a
cherddoriaeth yng Ngholeg
Prifysgol Berkeley cyn 
cipio Premier Prix yn y
Conservatoire de Paris. 
Yng ngeiriau BBC Music
Magazine, roedd ei CD
diweddaraf yn ‘spellbinding’.

Mae’r rhaglen heddiw’n
cynnwys gweithiau gan
Tchaikovsky a
Rachmaninoff.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.
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MERCHER 8  7.30pm GWENER 10  7.30pm SUL 12  3.00pm

Stephen Fry, 
yn Fyw!
yn MYTHOS 
Digwyddiad byw i nodi
cyhoeddi llyfr newydd sbon
danlli grai Stephen Fry,
Mythos.

Yn Mythos ailadrodd
mythau gwlad Groeg yn 
fyw y mae Stephen. Mae’n
rhoi bywyd o’r newydd i
dduwiau, angenfilod a
meidrolion Groeg yr henfyd,
yn ail-ddychmygu eu
straeon syfrdanol ar gyfer 
y byd modern.

Peidiwch â cholli’r cyfle 
prin yma i weld y digrifwr, 
yr actor, y cyflwynydd, yr
awdur a’r chwedleuwr aml
ei wobr ar lwyfan yn fyw
mewn tour-de-force undyn.

Oed 12+
£31.50
mae’r pris yn cynnwys copi o’r llyfr
(pris adwerthu a argymhellir
£20.00) i’w gasglu ar y noson. 
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Verdi a Respighi
Verdi 
La forza del destino –
Agorawd
Pedwar Darn Cysegredig
Otello – ‘Ave Maria’
La Vergine degli angeli 
(La forza del destino)
Tacea la notte placida 
(Il Trovatore)
Sempre libera (La traviata)
Respighi Pinwydd Rhufain

Xian Zhang –Arweinydd
Chiara Taigi – Mezzo 

Daw’r Prif Arweinydd
Gwadd Xian Zhang i’r
tymor yn ysblennydd ac 
i’w ganlyn sgorau ysgubol
Verdi a Respighi.
£15.00 – £40.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael. 
Ar Werth yn Awr

LJC Academy of
Dance and
Drama
Yn cyflwyno Stepping
Out 2017
Cafodd LJC Academy of
Dance & Drama flwyddyn
lwyddiannus eto, yn ennill
cystadleuthau yn Dream
Makers Dance Challenge,
Stars U.K., Factor Cymru a
llawer at hynny ynghyd â
blwyddyn lwyddiannus eto
o arholiadau dawns gyda
llwyddo gant y cant. 

Bydd sioe newydd LJC yn
rhoi llwyfan i fyfyrwyr o
deirblwydd ymlaen, gyda
gwisgoedd lliwgar newydd
gwych, actau i gyfeiliant
cerddoriaeth o’r dramâu
cerdd a cherddoriaeth 
o’r siartiau. 
£13.50
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Ar Fynd
MAWRTH 14  
Drysau 7.00 pm

IAU 16  7.30pm GWENER 17  8.00pm

Collabro
Taith Gartref
gwledydd Prydain
2017
Cefnogaeth gan Philippa
Hanna ac yn Cynnwys y
Gwestai Gwadd Arbennig
Carly Paoli

Eisoes, ers ennill Britain’s
Got Talent, perfformiodd
Collabro, grw^p theatr gerdd
mwyaf llwyddiannus y byd,
i saith miliwn o bobol ar
Soccer Aid 2016 a chael
adolygiadau rhagorol.

Cefnogaeth gan Philippa
Hanna a’r gwestai arbennig
Carly Paoli.
£19.50 | £29.50 | £39.50
Tocynnau VIP: £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

Jon Ronson
Psychopath Night 
Bydd Jon Ronson yn
adrodd hanes antur unwaith
mewn oes – y digwyddiadau
digri, brawychus a chwbl
gyfareddol a arweiniodd at
ei lyfr gyda’r gwerthwyr
gorau The Psychopath Test. 

Ydi hi’n wir bod
seicopathiaid yn rheoli’r 
byd neu ydi labelu wedi
mynd yn rhemp? 

Gyda’r gwesteion arbennig
iawn Mary Turner Thomson
ac Eleanor Longden. Dydi
na Mary nac Eleanor ddim
yn ymddangos yn llyfr Jon,
ond ni fyddai’n bodoli
hebddyn nhw. Siarad ar
letraws piau hi gan nad oes
arnom eisiau difetha hynt a
helynt rhyfeddol eu straeon.
Os na wyddoch ch pwy
ydyn nhw, peidiwch â’u
Gwglo nhw. Gorau po leiaf y
gwyddoch chi. 
£17.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Ar Werth yn Awr

The Magic of
Motown 
Dathlu Canu Cenhedlaeth 

Dewch aton ni i barti mwya’r
flwyddyn, yn cynnwys
deugain o hits clasurol
Motown y naill ar ôl y llall,
newidiadau gwisgoedd
disglair, symudiadau dawns
syfrdanol a dawn gerddorol
ryfeddol yn y cyngerdd
ffrwydrol yma.

Dewch i ddathlu
cerddoriaeth Marvin Gaye,
Diana Ross, Stevie Wonder,
The Temptations, The
Supremes, The Four Tops,
Martha Reeves, Jackson 5,
Lionel Richie, Smokey
Robinson a llawer mwy.
£26.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau: 1 ym mhob
10 am ddim. A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr
Rhaid i blant dan 14 oed fod yng
nghwmni oedolyn.
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SADWRN 18  
Drysau 7.00pm

SUL 19  3.00pm LLUN 20  8.00pm

Alison Moyet
Yn Other, yr albwm
newydd sbon danlli grai
gan y chwedl pop a’r
chwiliwr diwrthdro yma,
mae Alison ar ei gorau oll –
yma mae’r union gerddora
pop electronig anturus
sydd wrth fodd ei chalon 
ar hyn o bryd, a’i llais a’i
chyfansoddi’n angerddol,
yn farddonol ac yn
bryfoclyd.

Mae Other yn deillio o
berthynas ffrwythlon 
â’r cynhyrchydd a’r
cydweithredwr Guy
Sigsworth, a greodd ar y
cyd ei halbwm diweddaraf
The Minutes, aeth yn syth 
i rif pump yn y siartiau.
£26.50 | £36.50 | £51.00
Uchafswm o 6 thocyn yr un.
Ar Werth yn Awr
Ychydig Sydd Ar Gael 
Rhaid i blant dan 14 oed fod 
yng nghwmni oedolyn.

Cerddorfa
Symffoni a
Chorws Coleg
Brenhinol
Cymru
Prokofiev 
Concerto Piano rhif 2
Mussorgsky 
Yr Olygfa Goroni o 
Boris Godunov 
Stravinsky Symffoni Salmau 

David Jones arweinydd
Nuno Lucas piano

Ail Concerto Piano
Prokofiev wedi’i ailwampio
i’r carn ar ôl ei losgi, cenllif
o ganu clychau gorawenus
yn Boris Godunov aruthrol
Mussorgsky a threfniant
cyfareddol o hyfryd
Stravinsky o Salm 150,
Symphony of Psalms.
£14.00
Pobol ifanc dan 25: £6.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Ar Werth yn Awr

Van Morrison
Mae Syr Van Morrison yn un
o gymeriadau go iawn byd
cerdd ac yn Belfast wedi’r
rhyfel y mae gwreiddiau ei
dreftadaeth ddihafal ac
ysbrydoledig. Mae gwobrau
ac anrhydeddau, gan
gynnwys ei urddo’n farchog,
Brit, OBE, Ivor Novello a
chwe Grammy, yn tystio i
gyrraedd rhyngwladol crefft
gerddorol Van. A chanddo
un o’r catalogau mwya’u
parch yn hanes cerddoriaeth
a’i ddoniau dihafal yn
gyfansoddwr, yn ganwr ac yn
berfformiwr, mae gorchestion
Morrison yn y gorffennol yn
enfawr ond, run fath â thrwy
gydol ei yrfa ryfeddol, mae’r
modd y mae’r gorffennol
hwnnw’n bwydo’i orchestion
i ddod yn dal i ddeffro cyffro
a disgwyl brwd. 
£46.50 | £66.50 | £76.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£46.50 yr un. Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
MAWRTH 21  1.00pm MAWRTH 21  

5.00pm – 6.30pm
MAWRTH 21  8.00pm

Cyngerdd Awr
Ginio
Gw^ yl Bro Morgannwg
Jose Zalba Smith ffliwt
Jan Willem Nelleke piano

Y canwr ffliwt Jose Zalba
Smith yn chwilio repertoire
cyfoes y ffliwt ac yn rhoi
stondin i amlochredd
anhygoel yr offeryn. Mae 
ei raglen yn cynnwys
rhythmau ac ansoddau
cywrain Steve Reich, 
The Great Train Race Ian
Clarke, Calm John Metcalf
sy’n deffro yn y cof wyliau
haf gwynfydedig, ynghyd â
gweithiau gan ei gyfeilydd
o’r Iseldiroedd Jan Willem
Nelleke a’i dad, y
Ciwbaniad Javier Zalba.

Ar y cyd â Gw^ yl Bro
Morgannwg

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Gweithdy
Alawon Ffidil
Ffinnaidd Frigg 
Gweithdy i Bob 
Canwr Tannau
I bob canwr tannau, nid
dim ond ffidleriaid! Mae’r
aelodau o’r band yn cynnig
profiad tannau gwefreiddiol
o alawon Llychlyn – yn
jigiau, riliau, polkas,
schottisches, waltziau –
a ddysgir yn ôl y glust ond
gyda chynnig sgorau i
gyfeirio atyn nhw wedyn. I
chwaraewyr y to sy’n codi,
chwaraewyr canolradd ac
sydd wedi ennill eu plwy.
Croeso i chwaraewyr
clasurol, traddodiadol, jazz
a gwerin oll ac un!!

Cofiwch mai dim ond o godi
tocyn i’r cyngerdd y mae
tocynnau i’r gweithdy ar
gael.
£10.00

Gwrando’r
Gwreiddiau
Frigg (Y Ffindir)
Seithawd Ffidlau 
Ffinnaidd Ffisiog 
ffidlau eiriasboeth o 
Lychlyn lonydd
Dewis Ar Ben y Byd
Songlines

Mae Frigg yn act flaenllaw
ar y sîn Nordig a dallodd
w^ yl Cysylltiadau Celtaidd,
Gw^ yl Ffidlau’r Alban a
llawer ar ben hynny â’i 
sain Nordgrass ar sylfaen 
y ffidil – cymysgedd o ganu
gwerin Nordig a chanu’r 
tir glas.
£15.00 ymlaen llaw
£16.00 ar y diwrnod
Iau na 16: £5.00 yr un. Tocynnau
mantais safonol, ac eithrio Plant
dan 16: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 30). A
Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant.Aelodau REACT:
£10.00 yr un (heb gynnwys Tâl
Gwasanaeth Tocynnau).
Ar Werth yn Awr
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MERCHER 22  8.00pm IAU 23 7.30pm SADWRN 25  7.30pm

Gwrando’r
Gwreiddiau
Tom Russell
Recordiodd Tom Russell
bymtheg ar hugain o
recordiau a chyhoeddi
pum llyfr. Recordiwyd ei
ganeuon gan lawer, yn
cynnwys: Johnny Cash,
Doug Sahm, Nanci Griffith,
kd Lang, Ramblin' Jack
Elliott ac Ian Tyson. 

Yn nhyb Tom, ei albwm
diweddaraf, Folk Hotel, ydi
ei orau hyd yma; mae’n
cynnwys caneuon a
straeon am Chelsea Hotel
Efrog Newydd, Dylan
Thomas a chân sy’n
defnyddio dim ond
bratiaith yr unfed ganrif ar
bymtheg.
£21.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach.

Cerddorfa Opera
Cenedlaethol
Cymru
Tomáš Hanus arweinydd
Tara Erraught mezzo-soprano

Mahler Lieder eines
fahrenden Gesellen 
(Caneuon Fforddolyn)
Shostakovich 
Symffoni Rhif 7

Pedair cân gan Mahler
wedi’u sgorio’n foethus ac
yn heigio gan ramantiaeth yr
Almaen. Mewn cyferbyniad,
mae Seithfed Symffoni
Shostakovich (Leningrad) yn
atseinio gan rythmau rhyfel
a daeth yn symbol o
herfeiddiwch Rwsia mewn
gwarchae gyda’r mwyaf
marwol mewn hanes.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn
cynnwys un o’r seddi gorau,
rhaglen a gwydraid o Prosecco).
Rhai Gostyngiadau Ar Gael. 
Ar Werth yn Awr

Higher Tour 
De Cymru
Message Wales yn
cyflwyno The Higher Tour.
Dyma’r genhadaeth
ieuenctid fwyaf i wledydd
Prydain ers cenhedlaeth,
yn gweithio gyda phobol
ifanc mewn ysgolion,
carchardai a chymunedau
a bellach dyma’i lansio 
yng Nghymru.

Ymhlith y bandiau ar
lwyfan bydd Amongst
Wolves, SoulBox a Vital
Signs gydag addoli grymus.
Bydd Andy Hawthorne a
Gary Smith yn rhannu a’r
efengylwr byd-enwog 
Luis Palau yn dod yn ei 
ôl i Gymru i rannu’r
newydd da.
£6.00 ymlaen llaw
£7.50 ar y diwrnod
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Tara Erraught – Llun Dario Acosta

RESTAURANT
SEE PAGE 03

BWYTY
GWELER TUDALEN 03

TAPAS
SEE PAGE 03

TAPAS
GWELER TUDALEN 03

HOT DOGS
SEE PAGE 03

CWM POETH 
GWELER TUDALEN 03

^

HOT FOOD
SEE PAGE 03

BWYD POETH 
GWELER TUDALEN 03



Ar Fynd
SUL 26  3.00pm LLUN 27  

Drysau 7.00pm
MAWRTH 28  1.00pm

Cerddorfa
Symffoni
Prifysgol
Caerdydd
Rwsia: Tsar a Sofiet
Mark Eager arweinydd

Shostakovich 
Agorawd Gw^yl
Prokofiev 
Cyfres y Lefftenant Kijé
Tchaikovsky 
Symffoni Rhif 2

Pan ddaeth yn ei ôl o’i
alltudiaeth cyfansoddodd
Shostakovich yr Agorawd
Gw^ yl i goffáu dwy flynedd
ar bymtheg ar hugain ers 
y Chwyldro a rhoes Cyfres
y Lefftenant Kijé gyfle i
Prokofiev gyfansoddi 
heb dynnu’r awdurdodau
yn ei ben.
£8.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.

Bananarama
Siobhan Fahey yn aduno 
â Sara Dallin a Keren
Woodward ar daith untro.

Mae’r grw^ p merched a
ddiffiniodd yr wyth degau
yn ei ôl ar ei wedd
wreiddiol a dorrodd
recordiau, ar daith yng
ngwledydd Prydain ym
mis Tachwedd. 

Dyma’r unig dro y bydd 
ar daith ar ei wedd
wreiddiol.
£41.00 | £46.50 | £56.50
Tocynnau WOW: £71.50
Pob Tocyn Wedi’i Werthu

Cyngerdd Awr
Ginio
Côr Eglwys Gadeiriol
Fetropolitanaidd
Caerdydd
Aelodau o’r Gerddorfa
Gyngerdd o Goleg Sant Ioan

Côr yr Eglwys Gadeiriol sy’n
cychwyn tymor y Nadolig i
ni â detholiad hyfryd o
garolau traddodiadol a
cherddoriaeth i’r Nadolig,
gydag aelodau o’r
Gerddorfa Gyngerdd o
Goleg Sant Ioan.

Da o beth ydi codi
tocynnau’n fuan.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

24 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 32
Tudalen 32



MAWRTH 28  7.30pm MERCHER 29  
Drysau 7.30pm

IAU 30  7.30pm

Cerddorfa
Siambr a Chorws
Symffoni
Prifysgol
Caerdydd
Requiem Mozart
Andrea Quinn arweinydd
Timothy Hooper côr-feistr

Bruckner Motets
Mozart Requiem

1791, roedd Mozart yn
wael ac mewn dyled, ac
eto 1791 oedd y flwyddyn
pan gyfansoddodd La
Clemenza di Tito a’r
Concerto Clarinét, gorffen
The Magic Flute a bron â
chwblhau ei Requiem. 
Pa beth bynnag oedd
amgylchiadau ei gomisiynu
a’i orffen, mae Requiem
Mozart yn siarad drosto’i
hun.
£8.00
Tocynnau mantais safonol a
phobol ifanc dan 18: pob 
tocyn £3.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 30).

Status Quo
Plugged In – 
Live and Rockin’
Hoff rocwyr Prydain Status
Quo yn dathlu eu gyrfa
hanner can mlynedd
anhygoel â sioe arbennig.
Cefnodd y band ar y gig
acwstig oedd yn yr arfaeth i
ddechrau, o blaid gwneud
beth maen nhw’n ei wneud
orau – plygio i mewn a
throi’r sain i fyny i un ar
ddeg! Mis Hydref 2004
oedd y tro olaf iddyn nhw
roi tro am Neuadd
Gyngerdd Genedlaethol
Cymru a chodi’r to, a dyma
nhw bellach yn barod i
siglo’r oedfan hyd at ei
sylfeini unwaith eto!

I anrhydeddu coffa’r
diweddar Rick Parfitt, mae
Francis Rossi a’r band yn
dal i chwifio’r faner ac i roi
i’r selogion beth maen
nhw’n ei grefu ac yn ei
haeddu. 
£46.50 | £56.50
Uchafswm o 6 thocyn yr un. 
Ar Werth yn Awr

John Wilson a’r
John Wilson
Orchestra
Dathlu Dramâu Cerdd
Ffilm MGM 
a Gwesteion Arbennig 
a’r JWO Chorus

Daw chwip o gerddorfa
John Wilson yn ei hôl ac
i’w chanlyn ei sioe newydd
sbon danlli grai. Enillodd y
gerddorfa ei phlwy drwy’r
gwledydd yn perfformio
repertoire o oes aur
dramâu cerdd Hollywood a
Broadway a cherddoriaeth
i’r sgrîn fawr.
£22.50 | £28.00 | £34.50 
£39.00 | £44.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £22.50 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o 
£3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr
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Maes o Law 

* Ar Werth yn Awr 

RHAGFYR
Mawrth 5 7.30pm The Bootleg Beatles mewn Cyngerdd*
Iau 7 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Gwener 8 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio*

Pres Nadolig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*

Sadwrn 9 7.30pm Messiah Handel*
Mawrth 12 7.30pm Kate Rusby*
Mercher 13 7.30pm The Darkness*
Gwener 15 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Sadwrn 16, 10.30am & Bert & Cherry’s Christmas Plum Pudding*
Llun 18 & 12.30 pm Lefel 1
Mawrth 19
Sul 17 3.00pm The Sixteen*
Mawrth 19 – Amryw Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia
Mercher 20 Oriau Cinderella*
Iau 21 – Amryw Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia
Sul 24 Oriau The Nutcracker*
Mercher 27 – Amryw Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia
Sul 31 Oriau Swan Lake*

IONAWR 2018
Sul 14 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru*
Mawrth 16 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Martyn Joseph

Lolfa L3
Sadwrn 20 7.30pm Back to Bacharach*
Mawrth 23 8.00pm Capital City Jazz Orchestra gyda Tim Garland*

Lolfa L3
Iau 25 7.30pm Florilegium*
Sadwrn 27 7.30pm Vampires Rock Ghost Train*
Mawrth 30 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio* – Daniel Moult, Organ

8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Amy Wadge & Luke Jackson 
Lolfa L3

CHWEFROR 2018
Iau 1 7.30pm Faith – The George Michael Legacy*
Gwener 2 7.30pm Paul Carrack mewn Cyngerdd*
Mawrth 6 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Chris Wood

Lolfa L3



* Ar Werth yn Awr 

Iau 15 & 7.30pm Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau Mynydd Banff*
Mawrth 10 Ebrill
Gwener 16 Drysau Erasure a Gwesteion Arbennig*

7.00pm Pob Tocyn Wedi’i Werthu
Sadwrn 17 1.00pm Gweithdy Trïo’r Gamelan* – Lefel 1
Sul 18 3.30pm Philharmonia Orchestra*
Mawrth 27 8.00pm Russell Brand*

MAWRTH 2018
Mercher 7 7.30pm The Sensational 60s Experience*
Gwener 9 8.00pm Ed Byrne: Spoiler Alert*
Mercher 14 7.30pm Cerddorfa Symffoni SWR Stuttgart *
Iau 15 7.30pm That’ll Be The Day*
Gwener 16 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*
Sul 18 7.30pm Ellen Kent yn cyflwyno Madama Butterfly*
Mercher 21 7.00pm Steven Wilson*
Sadwrn 31 7.30pm Jonathan Pie*
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Sadwrn
27 Ionawr
7.30pm

Vampires Rock
Ghost Train
£23.50 & £25.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant 



Maes o Law 

* Ar Werth yn Awr 

EBRILL 2018
Sul 8 3.00pm Angela Hewitt*
Mawrth 10 & 7.30pm Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau Mynydd Banff*
Iau 15 Chwefror
Sadwrn 14 7.30pm City of Birmingham Symphony Orchestra*
Mercher 18 7.30pm The Whitney Houston Show*
Iau 19 7.30pm Remembering Fred*
Mawrth 24 8.00pm The Horne Section*
Gwener 27 7.30pm David Baddiel*
Sul 29 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru*

MAI 2018
Mercher 9 & 8.00pm Sarah Millican*
Iau 10
Gwener 11 7.30pm Jason Manford*
Gwener 18 7.30pm Philharmonia Orchestra*

MEHEFIN 2018
Sul 10 3.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Würth*
Gwener 15 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*
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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.


