
Croeso’r
Rheolwr

Croeso i lyfryn Rhagfyr 
ac Ionawr – yn heigio
gan firi a digwyddiadau
byw cyffrous i ddathlu

Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Dewch aton ni i gyngherddau’r tymor
gyda charolau, cerddoriaeth Nadolig 
a chlasuron corawl. Ymhlith yr
uchelfannau mae Only Men Aloud, 
Kate Rusby, Clare Teal a Cherddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC, The
Sixteen a Phres Nadolig Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Daw Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa
Siberia yn eu holau ac i’w canlyn
Cinderella, The Nutcracker a Swan Lake
i’n syfrdanu a’n swyno dros y Nadolig.

Yn 2018 gwelwch gyngherddau gan
Gerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru 
a Florilegium; gigs Gwreiddiau gan
Martyn Joseph ac Amy Wadge gyda
Luke Jackson; ceinder a gosgeiddrwydd
gydag Anton & Erin o Strictly ac
angerdd a thrasiedi La Traviata.
Mwynhewch...
Roger Hopwood, Rheolwr 

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Rhagfyr 2017 ac Ionawr
2018 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: Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia, Bert & Cherry’s Christmas Plum Pudding, 
The Darkness, Anton & Erin, La Traviata

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

04-06
Proffil
Vampires Rock Ghost Train
– gewch chi ddisgwyl
cyngerdd cerddorol roc-
tastig, digri dat ddagrau

Daw Bale Gwladol Rwsiaidd
Siberia â thri bale hudol i’r
Neuadd dros y Nadolig.

Mae Anton & Erin yn eich
gwahodd chi atyn nhw ar
daith o Broadway i
Hollywood. Dilynwch ni ar Twitter:

twitter.com/NeuaddDewiSant

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



OPERA AND BALLET INTERNATIONAL YN CYFLWYNO GW
^
YL OPERA

ELLEN KENT GYDAG UNAWDWYR RHYNGWLADOL, 
CORWS MAWR EI GLOD A CHERDDORFA LAWN 

Llun 22 Ionawr 7.30pm

LA TRAVIATA:
Y stori garu a wefreiddiodd Paris
Yn serennu’r sopranos rhyngwladol Alyona
Kistenyova* a Maria HeeJung Kim*

Yn hanes athrist angerdd deifiol a
cherddoriaeth gofiadwy, La Traviata yw
dehongliad eithriadol Verdi o un o straeon
caru mwyaf poblogaidd y bedwaredd
ganrif ar bymtheg, La Dame aux Camélias.

Mae i’r cynhyrchiad ysblennydd yma
setiau a gwisgoedd godidog.

“First-rate singing”
THE STAGE

Sul 18 Mawrth 7.30pm

MADAMA BUTTERFLY:
ENILLYDD: ‘GWOBR YR OPERA ORAU’
GWOBRAU THEATR LIVERPOOL DAILY POST

Yn cyflwyno’r soprano enwog Maria
HeeJung Kim* o Opera Cenedlaethol
Corea, Seoul

Setiau cywrain a gwisgoedd bendigedig
gan gynnwys cimonos priodas hynafol.
Ymhlith yr uchelfannau mae’r ‘Corws
Hymian’ melodaidd, yr aria wefreiddiol
‘One Fine Day’ a’r ‘Deuawd Serch’
bythgofiadwy.  

***** ‘Stunning and emotionally charged’
MORNING STAR, CAERDYDD

Canir y ddwy opera yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg.
*Gallai’r cast newid.
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Neuadd Dewi Sant
Rhagfyr 2017 ac Ionawr 2018

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.

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 champagne – 
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



Proffil

Yn y swae yma o ddilyniant i’r Vampires
Rock a aeth â hi’n ysgubol mae Steve
Steinman wedi taro deuddeg a hanner.

Ers mwy na dau ddegawd mae Steinman
a’i griw yn traddodi perfformiadau
bywiocaol yn heigio gan egni, actau dawns
bendigedig, effeithiau arbennig trawiadol
ac wrth gwrs cerddoriaeth anhygoel sy’n
cael gan bawb godi ar eu traed. 

A chlwb Live and Let Die yn llosgi’n ulw,
mae’r Barwn Von Rockula a’i fampirod
sugno gwaed yn chwilio am gartre
newydd. Ymhen yr hir a’r hwyr maen
nhw’n ymgartrefu mewn reid cae ffair – 
Y Trên Sgrech… 

Mae Steinman yn lluchio’r union fesur
iawn o hwyl a hiwmor i’w sgript a chan

hynny’n ymorol bod y gynulleidfa 
bob amser yn g’lana chwerthin.

Mae’r cyngerdd cerddorol digri dat
ddagrau Roc-fondibethma yma’n siomi’r
ochr orau’n ddi-os.  Stori tafod ym moch,
cast cyfareddol, duwiau’r gitâr a
chwennod rhywiol yn mynd â chi ar reid
drwy rai o’r anthemau roc clasurol mwya
erioed! Yn cynnwys traciau gan Queen,
AC/DC, Meat Loaf, Journey, Bon Jovi,
Guns 'n' Roses a llawer at hynny.

Gewch chi ddisgwyl noson o fisdimanars 
a drygau.
Sadwrn 27 Ionawr 7.30pm
£26.50 & £28.50

Cyngerdd Drama Gerdd Roc Clasurol Mwyaf
Llwyddiannus y Wlad!

GHOST TRAIN 

04 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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Proffil

Yn rhyfeddol o fedrus, mae’r cwmni’n
traddodi perfformiadau eithriadol o raenus
ac anarferol o ddwfn ac, ynghyd â
Cherddorfa Bale Gwladol Rwsia, mae’n
rhoi bywyd o’r newydd i’r gerddoriaeth
atgofus. Maen nhw ar dân o eisiau’ch
swyno ac yn edrych ymlaen at ddod yn eu
holau i Neuadd Gyngerdd Genedlaethol
Cymru sy’n un o uchelfannau eu

blwyddyn berfformio. Estynnwn groeso
Cymreig cynnes i’r perfformwyr hynod
hyn.

Dewch aton ni i berfformiadau godidog
The Nutcracker, Swan Lake a Cinderella.
Gweler manylion llawn ar dudalennau 
14 –16.

Daw Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia yn ei
ôl i’r Neuadd mewn tymor o dri bale
hudol at y Nadolig

Bale Gwladol 
Rwsiaidd Siberia

Tudalen 32



Yn enwau sydd ar enau pawb, yn
drysorau cenedlaethol ac yn sêr go iawn 
y llwyfan a’r sgrîn, Anton du Beke ac 
Erin Boag yw’r pâr mwya’i barch a hawsaf
ei adnabod ym myd dawnsio neuadd
heddiw. Mae Anton & Erin yn bartneriaid
proffesiynol ers 1997, yn ymgorffori sglein,
swyn a gosgeiddrwydd yr oes o’r blaen ac
yn dod â chaneitiad byd adloniant i’w
canlyn bob gafael. Dewiswyd Anton ar
gyfer cyfres wreiddiol Strictly Come
Dancing a bu’n bartner dawnswyr o 
fri ym mhob tymor ac Erin yw’r unig
ddawnswraig i ymddangos mewn deg,
gyda rhoi’r gorau i’r gystadleuaeth cyn
geni ei mab.

Mae Broadway to Hollywood yn dathlu
degawd o ddawns ac yn cynnwys chwe
Dawnsiwr Ensemble gyda goreuon y byd
a’r London Concert Orchestra 25 darn
lawn dan arweiniad Richard Balcombe
gyda’r seren o ganwr Lance Ellington.
Gyda choreograffi newydd syfrdanol,
gwisgoedd pefriol a cherddoriaeth dan
gamp gan gynnwys clasuron bythol megis
Somewhere in Time, Cry Me a River, Mr
Bojangles, Downtown, This Nearly Was
Mine, New York, New York, Couple of
Swells a Libertango.
Anton & Erin
Broadway to Hollywood
Sul 28 Ionawr 3.00pm
£30.50 – £49.50

Mae Anton & Erin yn eich gwahodd chi atyn
nhw ar daith o Broadway i Hollywood mewn sioe
newydd sbon danlli grai ar gyfer 2018

ANTON & ERIN

06 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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NEWYDD DDOD I LAW –
TACHWEDD
SUL 5  Drysau  7.00pm
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Jake Bugg
Yn dilyn rhyddhau ei
albwm diweddaraf Hearts
That Strain ym mis Medi,
yn yr hydref mae Jake yn
ei chychwyn hi ar daith
acwstig solo agosatoch. Ar
y cyd â rhai o’r chwaraewyr
gorau yn hanes
cerddoriaeth boblogaidd a’r
cynhyrchwyr enillodd Wobr
Grammy, David Ferguson a
Matt Sweeney, recordiodd
Jake yr albwm o fewn tair
wythnos gwta. Y canlyniad
yw albwm sy’n swnio fel
petai wedi’i recordio mewn
un ystafell, gyda’r un criw o
bobl ac sy’n dal i’r dim
ennyd benodol mewn
amser.
£24.50
Ar Werth yn Awr

GWENER 1  7.30pm

Only Men Aloud 
Cychwynnwch eich tymor Nadolig dan ganu,
ac Only Men Aloud yn dod yn eu holau yn 
eu cyngerdd Nadolig blynyddol. 
Yn ogystal, buont yn perfformio mewn digwyddiadau
chwaraeon enfawr fel Rownd Derfynol Cynghrair y
Pencampwyr, y Chwaraeon Olympaidd, Cwpan Ryder 
a’r Llwch. Ers 2008, maen nhw’n teithio bob blwyddyn 
a chanddyn nhw bellach werthianau drwy’r byd yn grwn
o fwy na 300,000.

Yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru gewch 
chi ddisgwyl eu traddodi lleisiol cain, eu ffraethineb
nodweddiadol a’u panache cerddorol arferol.

Mae eu sioe bob amser yn un y mae’r mwyaf o edrych
ymlaen ati yng nghalendr y Nadolig, ac ni fydd eleni’n
eithriad yn hynny o beth – gewch chi ddisgwyl
ffefrynnau’r w^ yl o bob lliw a llun yn pefrio, emynau
traddodiadol Cymreig a chlasuron pop!
£29.00
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



The Bootleg
Beatles mewn
Cyngerdd
Dyma fand teyrnged
enwoca’r byd i’r Beatles 
yn dod yn ei ôl fel pob
Nadolig, yn olrhain taith 
y Ffab Ffôr drwy’r chwe
degau gyda’m bach o 
help gan eu ensemble
tannau a phres. 

‘Off-the-scale fabulous’
Chris Evans

‘Flawless’
Mojo 

‘Mind-boggling accuracy’
The Mail on Sunday

Nid y Beatles mohonyn
nhw…..ond choeliech 
chi fawr!
£29.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. Tocynnau
mantais safonol: pob tocyn £1.00
yn rhatach (gweler tudalen 30).
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£1.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Ar Fynd
SADWRN 2  7.30pm SUL 3  

12.30pm & 5.30pm
IAU 5  7.30pm

08 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Mandy & Shirley Morris 
yn falch o gyflwyno

Gwlad Hud y
Nadolig 2017
Dawnswyr ifainc dawnus, o
blant mân mân hyd at gyn-
broffesiynol, yn swyno â
Hud y Nadolig. 

Bales, caneuon a dawnsiau
hardd, gwisgoedd gwych,
cerddoriaeth fydd yn hoff
ac yn gyfarwydd i’r teulu i
gyd – trêt Nadolig i bawb.

Yn cefnogi Achub y Plant.

Heb fod yn addas i blant
dan deirblwydd.
£10.00 | £12.00
Plant dan 16: seddi £10: £2 yn
rhatach.

Addewid y
Nadolig
Mae Addewid y Nadolig yn
ei ôl ac iddo’r cymysgedd
tymhorol arferol o garolau,
caneuon Nadolig a
cherddoriaeth gerddorfaol.
Gwledd i’r teulu i ddathlu
gwir ystyr y Nadolig gyda
Chôr a Cherddorfa
Cambrensis, lluoedd mawr
Côr Mawl Dewi Sant a Chôr
Ieuenctid Addewid y
Nadolig sy’n swyno bob
gafael.
£12.00 | £14.00
Tocynnau mantais safonol pob
tocyn £1.00 yn rhatach, gan
gynnwys 12 – 16 oed (gweler
tudalen 30). Iau na 12: £5.00 yr
un. Grwpiau o 20 neu fwy: pob
tocyn £1.00 yn rhatach.
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £12.00 yr un. Un fantais y
tocyn.

Tudalen 32
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MERCHER 6 7.00pm IAU 7 7.30pm GWENER 8  1.00pm

Sir Caerdydd 
a Bro
Morgannwg –
Stondin Nadolig
y Gwasanaeth
Cerddoriaeth
Dewch i ddathlu’r Nadolig
â gwledd gerddorol sy’n
rhoi llwyfan i ddisgyblion o
Wasanaeth Cerddoriaeth
Sir Caerdydd a Bro
Morgannwg. 

Bydd utgyrn yn seinio a
lleisiau’n atseinio, gyda
Cherddorfeydd. Corau a
bandiau’n dwyn llawenydd
i’r byd.
£7.00 | £8.50 | £11.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Elgar & Rachmaninov
Tadaaki Otaka arweinydd
Steven Isserlis cello

Takemitsu Twill by Twilight
(Er cof am Morton Feldman)
Elgar Concerto Soddgrwth
Rachmaninov  
Symffoni Rhif 2

Estynnwn groeso’n ôl i’r
Arweinydd Llawryfog
Tadaaki Otaka sy’n dathlu ei
ddegfed flwyddyn ar hugain
gyda’r gerddorfa. Mae ail
symffoni Rachmaninov yn
tyfu o nant droellog yn
ddygyfor y don.
Rhamantiaeth wahanol y
mae concerto Elgar yn ei
chynnig, ac arni naws
prudd-der a chynddaredd
dan ffrwyn.
£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu o £15.00. Rhai
Gostyngiadau’n Berthnasol.
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio 
Pres Nadolig Coleg
Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru
Dr Robert Childs arweinydd

Daw’r cyngerdd poblogaidd
yma sydd i’r dim i’r teulu
yn ei ôl i’r Neuadd ar awr
ginio eto sy’n llawn o
garolau traddodiadol a
ffefrynnau’r tymor – does
dim dau na fyddwch yn
morio canu. Yr union
ffordd i ddianc rhag ias y
gaeaf a ffair a ffwndwr
siopa Dolig!
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
Ar Werth yn Awr
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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
GWENER 8  7.30pm

Messiah Handel
Côr Polyffonig
Caerdydd
David Young arweinydd
William Towers uwchdenor
Matthew Brook baswr
Sarah Tynan soprano
Joshua Ellicott tenor

Does ’na’r un Nadolig yn
gyflawn heb glywed
perfformiad byw o oratorio
fwyaf a mwyaf poblogaidd
Handel.

Yng nghwmni’r ensemble
offerynnau cyfnod
Réjouissance (arweinydd
Simon Jones) ynghyd â
phedwarawd o unawdwyr
hynod o ddawnus sy’n
perfformio’n rheolaidd, yn
fawr eu clod, ar lwyfannau
cyngerdd rhyngwladol.
£9.00 – £30.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau 
o £3.95 y pryniant.
Ar Werth yn Awr

SADWRN 9  7.30pm

10 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Noson yn y Pictiwrs
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd 
Michael Bell arweinydd

Ar ôl Noson yn y Pictiwrs dan ei sang yn 2016, daw
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn ei hôl ac i’w
chanlyn hoff gerddoriaeth y pictiwrs gan John Williams
cyn rhyddhau’r ffilm y mae mawr edrych ymlaen ati
Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi.

Bydd y cyngerdd yn cynnwys detholiad helaeth o 
Star Wars gan gynnwys y gerddoriaeth deitl eiconig,
Imperial March Darth Vader ac yn deyrnged i’r
ddiweddar Carrie Fisher, Princess Leia’s Theme. 

Ymhlith cerddoriaeth arall gan John Williams mae 
The Cowboys (yn serennu John Wayne), Saving Private
Ryan, Jurassic Park ac E.T. yn yr olygfa olaf deimladol
ddwys a’r llong ofod yn dychwelyd i fynd ag E.T. adref.
£6.50 – £23.50
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
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Kate Rusby 
dros y Nadolig
Yn y noson yma o
ddifyrrwch rhy dda i’w
cholli bydd Kate, ei band 
a phumawd pres yn rhoi
stondin i ganeuon o’i
halbwm Nadolig newydd 
o ganeuon Nadolig a
charolau Swydd Efrog,
ynghyd â hen ffefrynnau 
o’i thri albwm Nadolig cynt
a aeth â hi’n aruthrol. 

I lawer, daeth taith Nadolig
Kate yn gymaint rhan o’r
dathliadau â’r pwdin Dolig
ei hun! Yn gynnes ac yn
ddengar, yn bêr ac yn
befriog, yn hanfod seiniau
ac ysbryd llawen y
Nadoligau gorau oll!
£25.00
Iau na 16: £18.00 yr un. A Thâl
Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant.
Ar Werth yn Awr
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SUL 10  3.00pm LLUN 11  7.30pm MAWRTH 12  7.30pm 

Cyngerdd
Nadolig o
Gerddoriaeth y
Tymor a
Charolau 
er budd CLIC/Sargent
Gofalu am Blant ac
arnynt Ganser
Cyngerdd Blynyddol 
Rhifyn 35

Noson o gerddoriaeth
Nadolig yn rhoi llwyfan i:
Jane Watts organ, Ensemble
Pres y Gwarchodlu Cymreig,
Côr yn Llu Ysbytai Cymru,
Artist Gwadd – I’w gyhoeddi.

Dan arweiniad 
David J Davies. Ysgol
Gynradd leol fydd yn
cwblhau’r gymanfa.
£10.00 | £12.00 | £13.00
Pobol dros eu 60: pob tocyn £1.00
yn rhatach. Defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £10.00 yr un.
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£1.00 yn rhatach.

City Voices
Cardiff 
Yn cyflwyno Nadolig!  
Simon Curtis cyfarwyddwr
cerddorol
Rhiannon Pritchard piano
Cerddorfa Gyngerdd City
Voices 

Daw City Voices Cardiff yn
eu holau ac i’w canlyn eu
sioe Nadolig ddiweddaraf,
Nadolig! Cymysgedd
Nadolig, yn garolau a
cherddoriaeth dymhorol
poblogaidd sydd wrth fodd
ein calonnau, a chyfle i
forio canu ac i’r gynulleidfa
gymryd rhan. Pleser
Nadolig i’r teulu i gyd.
£13.00
Iau na 12: £5.00 yr un. Myfyrwyr,
Pobol dros eu 60, Plant 12-18:
£10.00.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

MERCHER 13  
Drysau  7.00pm 

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Dathlu’r Nadolig
Gavin Sutherland arweinydd
Clare Teal cyflwynydd/
canwr
Corws Cenedlaethol
Cymreig y BBC

Hwyliwch i’r Nadolig yn
grand o’ch co’ a’r canwr
jazz arobryn a’r cyflwynydd
BBC Radio 2 Claire Teal 
yn dod at Gerddorfa
Genedlaethol Gymreig y
BBC i ddechrau’r dathlu â
chlec. Yn cynnwys alawon
Nadolig poblogaidd,
clasuron jazz a’r cyfle i
forio canu, dyma’r rhodd
Nadolig cerddorol sydd yr
union beth i’r teulu i gyd!
£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu o £15.00 .
Ar Werth yn Awr

The Darkness 
Daw The Darkness â’u
cymysgedd nodweddiadol
o rifferama diwrthdro,
haute couture diymdrech,
twrw dros ben llestri a
phethau llachar sy’n
smician.

Mae un o sioeau Darkness
yn fan lle mae credinwyr
yn dod ynghyd, lle rhannir
hylifau a lle llunnir
breuddwydion… ond,
bwysicaf oll, lle coronir roc
a rôl yn frenin.

Ac ar ben hynny, mae
ganddyn nhw bumed
albwm syfrdanol heb
flewyn ar dafod y byddant
yn ei gyrru ar y byd ym mis
Medi. Dyddiau dedwydd…
deued un ac oll!

Rhaid i blant dan 14 oed
fod yng nghwmni oedolyn.
£29.00
Ar Werth yn Awr

John Owen-
Jones
Gyda’r gwestai
arbennig Beau
Dermott o Britain’s
Got Talent
‘The girl with the million
pound voice’

Dewch aton ni i noson
Nadolig fythgofiadwy o
theatr gerdd yng
nghwmni’r blaenwr John
Owen-Jones a’i westai
arbennig Beau Dermott. Yn
ddim ond chwe blwydd ar
hugain daeth John yr actor
ieuaf erioed i chwarae rhan
Jean Valjean ac roedd yr
actor cyntaf o Brydain i
chwarae’r rhan yn y West
End ac ar Broadway.
Rhyddhaodd John bedwar
albwm, Bring Him Home
yn 2017, Rise yn 2015,
Unmasked yn 2011 a John
Owen-Jones yn 2009.
£27.00
Ar Werth yn AwrTudalen 32

Tudalen 32

IAU 14  7.30pm GWENER 15  7.30pm 

Tudalen 32

RESTAURANT
SEE PAGE 03

BWYTY
GWELER TUDALEN 03
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SEE PAGE 03
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GWELER TUDALEN 03
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SEE PAGE 03
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Neuadd Dewi Sant
Rhagfyr 2017 ac Ionawr 2018Rhagfyr

SADWRN 16, LLUN 18 &
MAWRTH 19  
10.30am & 12.30pm 

SADWRN 16  3.00pm SUL 17  3.00pm 

Carolau i’r
Nadolig
Adrian Partington arweinydd
Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol Cymreig y BBC

Cyngerdd Nadolig blynyddol
BBC Wales er budd BBC
Plant mewn Angen yn dod
yn ei ôl i Neuadd Dewi Sant,
yn ddetholiad o garolau
poblogaidd, darlleniadau
gan gyflwynwyr BBC Wales
a chôr yn llu o ddisgyblion
ysgol gynradd.

Ar Werth i’w gadarnhau

The Sixteen 
Harry Christophers
arweinydd
Glory to the Christ Child

Croeso’n ôl i’r Neuadd i’r
ensemble lleisiol steilus yma
ac i’w ganlyn detholiad o
gerddoriaeth wych o amrywiol
a neilltuol. Yn tynnu ar y
cyfoeth o draddodiad corawl
o’r Dad-eni hyd at yr oes
sydd ohoni, wrth graidd y
cyngerdd yma mae llewych
Palestrina a Poulenc y
recordiodd The Sixteen 
eu gweithiau’n hyfryd.
£25.00
Myfyrwyr: £5.00 yr un.
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Plant
dan 16, Hawlwyr, Pobol anabl
(ynghyd ag un cydymaith),
Defnyddwyr cadeiriau olwyn (ynghyd
ag un cydymaith): £19.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Bert & Cherry’s
Christmas Plum
Pudding
Lefel 1

Trêt Dolig gan dîm y Prom
Tidli. Bert, Cherry a llawer
o’u ffrindiau cerddorol yn
dod at ei gilydd i gael hwyl
a sbri. Mae’r sioe gerddorol
fyw ryngweithiol yma’n
cynnwys caneuon o dri
Prom Tidli poblogaidd Bert
ochr yn ochr â ffefrynnau
Dolig. 

Bert yn brysur yn hwylio at
Dolig, mae Cherry’n dod i
roi help llaw i roi’r twtchis
olaf i’r addurniadau a bydd
eu ffrindiau i gyd yn picio i
mewn hefyd. Fel pob
amser gewch chi ddisgwyl
stori fywiog a llond gwlad o
ganeuon gwirion i chi gael
morio canu.
£7.50
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32



Bale Gwladol a 
Cherddorfa 
Rwsiaidd Siberia
Daw Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia yn ei
ôl y tymor yma, ac i’w ganlyn dri bale yn
frith o effeithiau arbennig hudol, yn
barod i swyno cynulleidfaoedd unwaith
eto. Meithrinodd y cwmni’r gair drwy’r
gwledydd o draddodi perfformiadau
eithriadol o raenus ac o eigion calon.
Mae’r unawdwyr a’r corps de ballet yn
swyno’n ddi-feth â’u gallu corfforol sy’n
ddigon i fynd â’ch gwynt chi.

Sergei Bobrov cyfarwyddwr artistig
Anatoly Tchepurnoi cyfarwyddwr cerddorol a phrif arweinydd



Cinderella 
Mawrth 19 – Mercher 20
Hoff stori’r byd o blith straeon tylwyth 
teg carpiau i gyfoeth, lle gellir gwireddu
breuddwydion – yn gymysgedd hudol o
sgôr egnïol Prokofiev, coreograffi bywiog 
a gwisgoedd lliwgar. 

Tra mae ei mam wen wallgo ddrwg a’i
llyschwiorydd yn ymbincio i fynd i’r
Ddawns Frenhinol, ni all Cinderella
osgeiddig ond breuddwydio am 
ddawnsio gyda’r pishyn o Dywysog. Yn
ddiweddarach, a’i charpiau’n mynd yn wisg
befriol a hithau’n cael ei sgubo drwy hud i’r
Ddawns, mae’r Tywysog yn glaf gan gariad.
Wedyn, mae’r cloc yn taro hanner nos ac
wedi cael hyd i un sliper grisial goll rhaid
iddo fynd ar drywydd ei gariad coll.

The Nutcracker 
Iau 21 – Sul 24
A hithau’n nosi ar Noswyl Nadolig y
cychwynna’r bale ffantasi enwocaf oll i’r
teulu i gyd. A phlu eira’n disgyn y tu allan,
mae gwrid cynnes y tân yn gyrru
cysgodion neidiol ar draws cangau’r
goeden Nadolig a’r anrhegion oddi tani. 
Ar ben hanner nos cawn ein sgubo i fyd
hud a lledrith lle nad oes dim byd yn
union fel yr ymddengys: doliau tegan yn
dod yn fyw ar amrantiad, Brenin y Llygod
a’i fyddin yn brwydro â’r Tywysog Gefail
Gnau ac awn ar daith drwy Wlad yr Eira i
fan dan gyfaredd lle mae’r hud yn
cychwyn go iawn.

Swan Lake
Mercher 27 – Sul 31
Dyma fale rhamantaidd mwya’r oesoedd a
sgôr atgofus fythgofiadwy Tchaikovsky yn
ffrydio drwyddo. O ysblander trawiadol
neuadd ddawns y Palas i’r llyn lloergan lle
mae elyrch yn nofio mewn trefn berffaith,
mae yn yr hanes cymhellol yma, stori
carwriaeth drasig, bopeth a ddymunech chi.

Mae’r rôl ddeublyg yma – o Odile, y
demtwraig yn ei rhwydwe ddu, i burdeb
Odette, brenhines yr elyrch – yn un o heriau
technegol mwyaf bale ac yn werth ei gweld.

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



Prisiau Tocynnau* **
Perfformiadau 2.00pm
Oedolyn: £16.50 | £24.50 | £31.50 | £37.00
Plentyn (dan 16): £8.25 | £12.25 | £15.75
| £18.50
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant dan 16): £46.50
| £70.50 | £88.50 | £105.50
Platinum Ticket*: £45.00 

Perfformiadau 5.30pm & 7.00pm
Oedolyn: £18.50 | £27.50 | £33.50 | £39.50 |
£47.50
Plentyn (dan 16): £9.25 | £13.75 | £16.75 |
£19.75
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant dan 16): £52.50 |
£78.00 | £94.50 | £111.00
Tocyn Platinwm*: £47.50 

*Mae Tocynnau Platinwm yn cynnwys y seddi
gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen a 
hufen iâ.

**A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y
pryniant.

Disgowntiau
(heb fod ar gael gyda Thocynnau Platinwm)
Myfyrwyr, pobol dros eu 60, pobol ddi-waith, pobol
anabl (ynghyd ag un cydymaith), Cyfeillion Neuadd
Dewi Sant: Pob tocyn £2.00 yn rhatach (ac eithrio’r
perfformiadau am 2.00 pm ar 22 & 29 Rhagfyr)

Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un
cydymaith: seddi’r stalau am y pris isaf i’r
perfformiad hwnnw. 

Gweld Mwy, Talu Llai
Codwch docynnau i unrhyw ddau fale ar yr un
pryd ac arbed 20% neu godi tocynnau i’r tri bale
ar yr un pryd ac arbed 25% (dim ond yn
berthnasol i docynnau oedolion pris llawn ac ni
ellir ei ddefnyddio gyda disgowntiau eraill).

Grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10 neu fwy a thocyn
am ddim i drefnydd y grw^p (ac eithrio Tocynnau
Platinwm).

Ar Werth yn Awr

Ychydig o docynnau hynt ar gael16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

ORIAU PERFFORMIADAU
Cinderella The Nutcracker Swan Lake
Mawrth 19 7.00pm Iau 21 2.00pm & Mercher 27 2.00pm &

7.00pm 7.00pm

Mercher 20 2.00pm & Gwener 22 2.00pm & Iau 28 2.00pm &
5.30pm 5.30pm 7.00pm

Sadwrn 23 2.00pm Gwener 29 2.00pm
5.30pm 7.00pm

Sul 24 2.00pm Sadwrn 30 2.00pm &
5.30pm

Sul 31 2.00pm

Tudalen 32



GWENER 5  7.30pm SADWRN 13  7.30pm

Classic Elvis
Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd
John Quirk arweinydd
Gordon Davis
Michael Glaysher

Sioe Elvis ddihafal newydd
sbon danlli grai. Yr
artistiaid teyrnged i Elvis
gyda goreuon y byd,
Gordon Davis a Michael
Glaysher, yn perfformio
gyda Cherddorfa
Ffilharmonig Caerdydd
fawr ei bri, dan arweiniad
John Quirk. 

Dewch i forio mewn noson
o drefniannau cerddorfaol
gyflawn o ganeuon Elvis o
gyfnod Sun Studio, drwy’r
blynyddoedd yn y pictiwrs
ac ymlaen i Las Vegas.  
£27.00
Dan 18: £9.00 (o’u codi gyda
thocyn oedolyn).

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

Neuadd Dewi Sant
Rhagfyr 2017 ac Ionawr 2018Ionawr

Tudalen 32

ISLANDS IN THE STREAM
Dewch i gael blas ar gerddoriaeth Brenhines 
a Brenin canu gwlad a gwerin – Dolly Parton 
a Kenny Rogers.
Gadewch eich pryderon naw tan bump wrth y drws a
hwylio ar gyfer noson yng nghwmni Teulu Brenhinol 
Canu Gwlad a Gwerin!

Mae’r sioe lwyfan taro cluniau yma’n dwyn ynghyd swyn
a phersoniaeth annwyl Dolly, ynghyd â charisma ac egni
Kenny yn y naill hit ar ôl y llall gan gynnwys: Jolene,
Ruby, 9 to 5, Lucille, Here You Come Again, The
Gambler, I Will Always Love You, Coward of the Country
a’r llwyddiant ysgubol Islands in the Stream.

Gewch chi forio mewn sgôr fendigedig a dawn gerddorol
gyda’r gorau a ninnau’n codi’r to â’r deyrnged orau fyw
fyd bosib i ddau o chwedlau canu gwlad a gwerin.

‘Sounds just like the real thing’
Cross Country Magazine

£27.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32



Ar Fynd
SUL 14  3.00pm MAWRTH 16  8.00pm

Cerddorfa Opera Cenedlaethol
Cymru 
Tomáš Hanus arweinydd
Henning Kraggerud ffidil

Beethoven Agorawd Egmont
Mendelssohn Concerto Ffidil
Dvor

v
ák Symffoni Rhif 9 New World

Mae Agorawd Egmont Beethoven yn taro bob gafael ac
mae ei dwyster tanbaid yn swyno cynulleidfaoedd byth
ers ei première yn Fienna ym 1810. Gwaith syfrdanol o
wreiddiol yw Concerto Ffidil Mendelssohn, yn heigio gan
alawon bendigedig sy’n nawsio angerdd, perlesmair a
phencampwriaeth. Mae Symffoni Dvor

v
ák yn curo gan

egni a godir o’i brofiadau yn America, yn Efrog Newydd
ac sy’n deffro yn y cof hiraeth y cyfansoddwr am wlad 
ei febyd Bohemia.
£10.00 – £41.00
Tocynnau Platinwm: £49.00
(yn cynnwys sedd gyda’r gorau yn Rheng 1, 
rhaglen a gwydraid o Prosecco). 
Rhai Gostyngiadau’n Berthnasol.
Ar Werth yn Awr

Gwrando’r
Gwreiddiau
Martyn Joseph 
Mae Martyn Joseph yn
berfformiwr heb ei ail.
Mae’n ganwr gitâr digon
i’ch llorio chi, a feithrinodd
arddull daro ddihafal,
ynghyd â môr o lais grymus.
Fe’i galwyd yn “Springsteen
Cymru”, ond mae yma
hefyd arlliwiau o John
Mayer, Bruce Cockburn a
Dave Matthews. Fodd
bynnag, saif yn ei rinwedd
ei hun, ar sail y gair sydd
iddo o roi beth alwodd
miloedd yn brofiad
cerddoriaeth fyw gorau’u
hoes.
£17.00 ymlaen llaw
£19.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol (ac
eithrio plant): pob tocyn £2.00 yn
rhatach. Gweler tudalen 30. Plant
dan 16: £5.00 yr un. Aelodau
REACT: £10.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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GWENER 19  7.30pm SADWRN 20  7.30pm

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Beethoven 9
Xian Zhang arweinydd
Alwyn Mellor soprano
Clara Mouriz mezzo
Allan Clayton tenor
Matthew Rose baswr

Daw cylch symffonig
Beethoven i ben mewn
dim llai na galwad enfawr
ar y ddynoliaeth i uno, 
dan arweiniad ein Prif
Arweinydd Gwadd. 
£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu o £15.00.
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr
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BACK TO BACHARACH
Mae Back to Bacharach yn dathlu cerddoriaeth hudol
Burt Bacharach, un o gyfansoddwyr poblogaidd mwyaf
dawnus yr ugeinfed ganrif a sgrifennodd, ar y cyd â 
Hal David, rai o’r hits mwyaf cofiadwy ac eiconig sy’n
sefyll prawf amser. 

Ymunodd Back to Bacharach â Breast Cancer Now,
elusen canser o’r fron flaenllaw gwledydd Prydain, 
i roi £1 o bob tocyn a werthir.

Ymhlith y caneuon yn y sioe mae Alfie, Anyone Who
Had A Heart, I Say A Little Prayer For You, Magic
Moments, Walk On By a llawer at hynny.
£21.50 | £24.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 30). 
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

RESTAURANT
SEE PAGE 03
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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
LLUN 22  7.30pm MAWRTH 23 1.00pm

Cyngerdd Awr
Ginio
The Cann Twins
Bizet trefn. Cann Preliwd,
Habanera ac Intermezzo o
Carmen
Debussy Prélude a L’Après-
midi d’un Faune
Elliott Berceuse Pour Deux
Tchaikovsky trefn. Golygfa,
Dawns yr Elyrch a Dawns
Hwngaraidd o Gyfres Swan
Lake 
Rachmaninov Cyfres Rhif 2 i
Ddau Biano

Bu’r efeilliaid unwy, 
enillwyr Dewis y Beirniaid
Gramophone a Dewis y
Beirniaid Classic FM, yn
swyno’r byd â’u dawn
gerddorol a’u hamryw
ddoniau.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

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

Verdi 
La Traviata
Yn serennu’r sopranos rhyngwladol 
Alyona Kistenyova* a Maria HeeJung Kim*
Y stori garu a wefreiddiodd Paris – Yn ôl o fawr alw
amdani 

Yn hanes athrist angerdd deifiol a cherddoriaeth
gofiadwy, La Traviata yw dehongliad eithriadol Verdi o 
un o straeon caru mwyaf poblogaidd y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, La Dame aux Camélias.

Wedi’i seilio ar stori wir, mae’n adrodd hanes
carwriaethau angerddol a bywyd Violetta, y butain llys ac
arni’r diciâu. Yn Traviata mae yma adleisiau lawer bywyd
Verdi ei hun ac ymfwriodd i’r gerddoriaeth. Ymhlith yr
uchelfannau mae’r Brindisi, y gân yfed fwyaf cyfarwydd
ym myd opera, y deuawd Un Di Felice ac aria atgofus
Violetta Addio Del Passato.

Canir yn Eidaleg gydag Uwchdeitlau Saesneg.
£17.00 | £21.00 | £25.50 | £29.00 | £34.00
Plant dan 16, pobol anabl (ynghyd ag un cydymaith), myfyrwyr a
hawlwyr: hanner pris. Pobol dros eu 60: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Cyfeillion Clwb Ellen Kent a Chyfeillion Neuadd Dewi Sant: pob tocyn y
y tri band prisiau uchaf – uchafrif o 4 tocyn (ni ellir ei ddefnyddio gyda
na chynigion na disgowntiau eraill). Grwpiau o 10-19: pob tocyn £1.00
yn rhatach. Grwpiau o 20 neu fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach. 
Ar Werth yn Awr
*Gallai’r cast newid Tudalen 32

Tudalen 32



MAWRTH 23  8.00pm IAU 25  7.30pm GWENER 26  7.30pm

Capital City Jazz
Orchestra
gyda Tim Garland 
Yn gwmni i feibion
Caerdydd, Capital City Jazz
Orchestra, daw’r unawdydd
jazz Rhyngwladol Tim
Garland i noson fendigedig
o jazz a cherddoriaeth
gyfoes Big Band.

Mae Tim Garland yn un o’r
cerddorion mwyaf
amryddawn yng ngwledydd
Prydain. Mae’n offerynnwr,
yn gyfansoddwr ac yn
arweinydd band tra
deheuig, wedi meithrin llais
hynod o wreiddiol sy’n
cyfuno gwahanol
ddylawadau ynghyd â
chymanfeydd dihafal ac
amrywiol. 
£14.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

The Classic
Rock Show
Cewri’r Gitâr – 
Taith y Byd 2018
Yn dathlu Gitaryddion 
Mwya’r Byd 

‘The classic rock fan’s
ultimate live juke box!’

Yn anthem ar ôl anthem, 
yn riff ar ôl riff, yn gord pw^ er
ar ôl cord pw^ er – mae The
Classic Rock Show yn mynd
â chi ar daith gerddorol
drwy ddwyawr a hanner o
hwyl stompio traed, yn dod 
i ben mewn deuawd gitâr
digon i’ch llorio sy’n
bendifaddau’n rhy dda 
i’w golli. I ddathlu
perfformiadau chwedlonol
gan Jimi Hendrix, Jimmy
Page, Mark Knopfler, Walter
Becker, Eric Clapton, Angus
Young, Brian May a llawer
mwy at hynny.
£25.50 
A nifer o docynnau Cylch Aur 
ar gael. Ar Werth yn Awr
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Florilegium 
Ashley Solomon
arweinydd
Bach Y Concerti 
Brandenburg Cyflawn

Mae Florilegium yn un o
ensembles offerynnau
cyfnod ein dydd y mae’r
galw mwyaf amdanynt ac 
yn ddiweddar recordiodd
Concerti Brandenburg a
chael clod mawr. I Ffiniarll
Brandenburg ym 1721 y
mae’r darnau gwych yma
wedi’u cyflwyno – darnau
sydd ymhlith gweithiau
mwyaf dyrchafol JS Bach 
ac sy’n glasuron y cyfnod
Baróc. Mae pob concerto
wedi’i sgorio i gyfuniad
gwahanol o offerynnau ac 
yn nisgleirdeb eu cyfansoddi
solo ac ensemble mae
athrylith Bach ar ei orau.
£10.00 – £41.00
Tocynnau Platinwm: £49.00
(yn cynnwys sedd gyda’r gorau yn
Rheng 1, rhaglen a gwydraid o
Prosecco). Rhai Gostyngiadau’n
Berthnasol. Ar Werth yn Awr

Tudalen 32



Ar Fynd
SUL 28  3.00pmSADWRN 27  7.30pm

Vampires Rock
Ghost Train 
Yn y swae yma o ddilyniant
i’r Vampires Rock a aeth â
hi’n ysgubol mae Steve
Steinman wedi taro
deuddeg a hanner.

Stori tafod ym moch, cast
cyfareddol, duwiau’r gitâr a
chwennod rhywiol yn mynd
â chi ar reid drwy rai o’r
anthemau roc clasurol
mwya erioed! Yn cynnwys
traciau gan Queen, AC/DC,
Meat Loaf, Journey, Bon
Jovi, Guns ‘n’ Roses a
llawer mwy. 

Gewch chi ddisgwyl noson
o fisdimanars a drygau!
£26.50 | £28.50
Grwpiau: 1 ym mhob 10 tocyn am
ddim. Ar Werth yn Awr

Cofiwch fod yn sioe yma’n
cynnwys goleuo strôb a
phyrotechneg.

22 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Anton & Erin
Broadway to Hollywood
Dathlu Degawd o Ddawns
Richard Balcombe arweinydd
Lance Ellington prif ganwr

Dewch at hoff bâr dawnsio neuadd y genedl, 
Anton du Beke ac Erin Boag, sy’n dod yn ôl a sioe
newydd gyffrous at 2018 i’w canlyn i ddathlu oes aur
Hollywood. Mae yma goreograffi newydd syfrdanol,
gwisgoedd pefriol a band sioe digon o ryfeddod yn
perfformio cerddoriaeth fythol megis Somewhere in Time,
Cry Me a River, Mr Bojangles, Downtown a rhagor.

Gyda chwe dawnsiwr ensemble gyda goreuon 
y byd a’r London Concert Orchestra 25 darn lawn.
£30.50 – £49.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£30.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
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MAWRTH 30  1.00pm MAWRTH 30  8.00pm

Cyngerdd Awr
Ginio 
Daniel Moult – organ
Mae Daniel Moult yn
organydd cyngerdd ac yn
diwtor yr organ o fri. Yn
Llundain mae ei gartref ac
mae’n Bennaeth Cysylltiol
yr Organ yn Birmingham
Conservatoire, yn dysgu
drwy’r RCO Academy, ac
yn perfformio ac yn arwain
dosbarthiadau meistr a
chyrsiau drwy’r byd yn
grwn. Mae’n darlledu’n aml
ar y BBC ac mae wedi
recordio i amryw labeli
recordio mawr.
www.danielmoult.com

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch

Ar y cyd â Digwyddiadau
Organ Caerdydd. 

Gwrando’r Gwreiddiau
Amy Wadge & Luke Jackson 
Ystyrir yr enillydd Grammy Amy Wadge yn eang 
yn un o ganwyr a chyfansoddwyr benywaidd mwyaf
llwyddiannus Prydain. Mae gan ei llais gwmpas ac
effaith deimladol digon i fynd â’ch gwynt chi a’i
chyfansoddi caneuon yn creu argraff fwyfwy. 

Canwr a chyfansoddwr o blith y to sy’n codi ym myd
Gwreiddiau ydi Luke Jackson, sy’n hanu o Gaergaint;
yn 2013 fe’i henwebwyd am Wobr Horizon am y
Ddawn Newydd Orau a Gwobr Werin Ifanc BBC Radio
2 ac fe’i henwyd yn Artist Gwrywaidd y Flwyddyn
Fatea yn 2014.
£14.00
Tocynnau mantais safonol (ac eithrio plant): pob tocyn £2.00 yn
rhatach. Gweler tudalen 30. Plant dan 16: £5.00 yr un. Aelodau
REACT: £10.00 yr un. Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn
rhatach. 
Ar Werth yn Awr
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Maes o Law 

* Ar Werth yn Awr 

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
Iau 8 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
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

2.30pm & 7.30pm Côr Byw Sister Act*
Sul 18 3.30pm Philharmonia Orchestra*
Llun 19 Drysau Taith You’re Welcome Markiplier *

7.00pm
Gwener 23 12.00pm & Milkshake! Live*

3.30pm
Mawrth 27 8.00pm Russell Brand*

IAU
1 CHWEFROR
7.30PM

£25.00

“Uncanny, looks and sounds
like the real superstar”
Stage Magazine 



* Ar Werth yn Awr 

MAWRTH 2018
Iau 1 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Sadwrn 3 8.00pm Katherine Ryan* – Glitter Room
Mawrth 6 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Cara Dillon 

Lolfa L3
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*
Gwener 23 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Iau 29 7.30pm Joe Longthorne*
Sadwrn 31 7.30pm Jonathan Pie*

EBRILL 2018
Sul 1 Drysau The Twisted Show*

7.30pm
Sul 8 3.00pm Angela Hewitt*
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GWENER, 2 CHWEFROR
7.30PM

£34.00 | £41.00

PAUL 
CARRACK
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Maes o Law 

* Ar Werth yn Awr 

Mawrth 10 & 7.30pm Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau Mynydd Banff*
Iau 15 
Mercher 11 7.30pm Gregory Porter*
Sadwrn 14 7.30pm City of Birmingham Symphony Orchestra*
Mawrth 17 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau* – Kris Drever  

Lolfa L3
Mercher 18 7.30pm The Whitney Houston Show*
Iau 19 7.30pm Remembering Fred*
Gwener 20 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Sul 22 3.00pm Crazy for Gershwin*
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*
Sul 13 3.00pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*

SISTER ACT
CÔR BYW 

SADWRN, 17 CHWEFROR
2.30PM & 7.30PM

£18.00 | £22.00



* Ar Werth yn Awr 

Iau 17 7.30pm Heather Small
Gwener 18 7.30pm Philharmonia Orchestra*

MEHEFIN 2018
Sadwrn 2 7.30pm Magic of Hollywood – Pasha Kovalev
Llun 4 Drysau Noson yng Nghwmni Alexander Armstrong*

7.15 pm yn Neuadd Dewi Sant*
Iau 7 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC *
Sul 10 3.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Würth*
Gwener 15 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd *

GORFFENNAF 2018
Sul 8 3.00pm Kevin and Karen Dance – Taith Fyw 2018

AWST 2018
Mercher 1 Drysau Blame it on Bianca Del Rio*

7.00pm

MEDI 2018
Iau 20 7.30pm Noson yng Nghwmni Simon Reeve *
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Maes o Law 

* Ar Werth yn Awr 
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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.


