
Croeso’r
Rheolwr

Croeso i lyfryn 
digwyddiadau
Chwefror/Mawrth.
Dewch aton ni i gael
adloniant byw rhagorol

gan gynnwys stand up ardderchog gan
Katherine Ryan, Ed Byrne a Russell
Brand; dychan gwleidyddol gan
Jonathan Pie, ac ymweliad gan y
flogiwr ysmala Markiplier.

Bydd y Philharmonia Orchestra a
Cherddorfa Symffoni SWR Stuttgart yn
dwyn yn ei blaen y Gyfres Cyngherddau
Rhyngwladol â chyngherddau ar wahân
o gerddoriaeth glasurol arddunol; mae
yma actau dawns eirias heb eu sensro
yng nghwmni James ac Ola yn ogystal
â ffilmiau eithriadol teithio, mynd ac
antur yng Ngw^yl Ffilmiau Mynydd
Banff. 

I’r rheini ohonoch sy’n cael blas ar jin a
thonig o raen, rhowch dro am ein lolfa
jin newydd, lle mae dewis gwych o
wirodydd a choctels ar gael, a lle
gallwch ymlacio mewn amgylchfyd
cysurus ar Lefel 4.
Roger Hopwood, Rheolwr  

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Chwefror a Mawrth 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: James & Ola, Erasure, Markiplier, Katherine Ryan, Jonathan Pie

Follow us on Twitter: @stdavidshall

Find us on Facebook: ‘Neuadd Dewi Sant’

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

04-06
Proffil
Paul Carrack yn dod â’i lais
chwedlonol i’r llwyfan.

Dewch aton ni i un o
operâu mwyaf poblogaidd 
y byd, Madama Butterfly
Puccini.

Y ddigrifwraig Katherine
Ryan yn chwilio’r bywyd
sengl yn ei sioe newydd
Glitter Room.
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HwyrGerdd

Dan Sylw

HwyrGerdd ydi ein cyfres cerddoriaeth
gyfoes newydd. Mae’n dwyn ynghyd 
rai o’r lleisiau cerddorol mwyaf cyffrous a
neilltuol sy’n gweithio heddiw ac yn ffordd
fwy hamddenol o chwilio cyfeiriadau
newydd ym myd cerdd – o unawdwyr
electroacwstig i ensembles sy’n wfftio
confensiynau – ac o gael blas ar
berfformiadau gwefreiddiol gan
berfformwyr ifainc blaenllaw o Brydain.
Mae’r gorau o blith cerddoriaeth newydd
Cymru hefyd yn amlwg ei le ym mhob
digwyddiad, diolch i Dy^ Cerdd.

Mae holl berfformiadau HwyrGerdd ar
fynd yn amgylchfyd agosatoch Lolfa L3,
gyda goleuo llawn awyrgylch a
chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr 
i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob
digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o
ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio
â’r artistiaid rhwng y setiau. Tra byddwch
yma gallwch wneud defnydd da o’n Bar

Jin newydd hyfryd ac, i roi hwb i chi,
rydym hyd yn oed yn cynnwys eich 
diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Seiniau cyfoes cw^l a choctels oer braf -
cyfuniad clasurol yn dod yn y man.

Mae’r digwyddiad HwyrGerdd cyntaf nos
Fawrth 13 Chwefror (8.00 pm) pan fydd
The Hermes Experiment: Anne Denholm
(y delyn), Oliver Pashley (y clarinét),
Marianne Schofield (y basgrwth) a
Helouise Werner (soprano) yn rhoi bywyd
i bosibiliadau’r cyfuniad mympwyol yma.
Prisiau Tocynnau
Tocyn Safonol: £10 – yn cynnwys naill ai *cwrw
o’r gasgen (dim ond ar gael ym mar lefel 3), 
gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin.
Pecyn Coctel: £16 (yn cynnwys coctel ar gael 
o’r Lolfa Jin).

(*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling,
Worthington’s a Stowford Press Cider).
�

HwyrGerdd
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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

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

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

Y LOLFA JIN
Mae ein Lolfa Jin foethus newydd sbon
danlli grai ar agor 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

rai o’r enwau mwyaf ym myd cerdd 
gan gynnwys yr Eagles, Diana Ross a 
Tom Jones.

Yn rhaglen ddogfen BBC 4 am ei yrfa o’r
flwyddyn 2012 fe’i galwyd ‘Y Dyn â’r Llais
Euraid’ a does dim dwywaith nad ydi’n
allweddol yn hanes pop Prydain, yn
ddawn gerddorol gron. Ac, fel y gw^ yr ei
selogion triw o’r gorau, mae un o sioeau
Paul Carrack yn rhywbeth arbennig iawn
yn wir. 

Mae Paul Carrack mewn cyngerdd nos 
Wener 2 Chwefror (7.30pm)

Tocynnau: £34.00 | £41.00
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Llais syfrdanol Carrack sy’n gefn i lawer o
ganeuon pop Prydeinig o bwys dros yr
ychydig ddegawdau aeth heibio, gan
gynnwys y gân gyntaf a sgrifennodd ac a
berfformiodd, yr hit canu’r enaid diniwed
How Long gyda’i fand Ace yn ogystal â
Tempted gyda Squeeze a The Living Years
Mike & the Mechanics. 

Mae Paul yn un o hoelion wyth rhestr
chwarae Radio 2 a chwaraewyd filiynau o
weithiau ar Spotify, a’i sengl One In A
Million ar ei phen ei hun yn rhoi cyfrif am
ddwy filiwn, ac mae ei berthnasedd a’i
boblogrwydd mwyfwy yn artist solo yn
ddiamheuol. Perfformiwyd ei ganeuon gan

Dyma’r canwr a’r cyfansoddwr caneuon a chyn-flaenwr Ace, Squeeze
a Mike & The Mechanics, Paul Carrack, a chanddo yrfa syfrdanol yn
ymestyn dros bedwar degawd a’i gwelodd yn recordio ac yn teithio
gydag artistiaid megis Elton John, Eric Clapton, Van Morrison, 
Roger Walters a BB King.

PAUL 
CARRACK
MEWN CYNGERDD



Yn cyflwyno’r soprano enwog Maria
HeeJung Kim* o Opera Cenedlaethol
Corea, Seoul a’r soprano ryngwladol
Alyona Kistenyova* gyda Vasyl Vasylenko,
cyfarwyddwr artistig ac arweinydd
Cerddorfa Genedlaethol Arlywydd 
yr Wcráin, Kiev.

Hanes poblogaidd Puccini ydi Madama
Butterfly sy’n sail y ddrama gerdd
ysgubol o lwyddiannus yn y West End,
Miss Saigon. Mae Madama Butterfly
Puccini yn un o operâu mwyaf
poblogaidd y byd, yn adrodd hanes
torcalonnus y ferch ifanc hardd o
Japanead sy’n syrthio mewn cariad â

lefftenant yn llynges America – a’r
canlyniadau dramatig. Ymhlith yr
uchelfannau mae’r Corws Hymian
melodaidd, yr aria wefreiddiol One Fine
Day a’r Deuawd Serch bythgofiadwy. 
Mae yma setiau godidog yn cynnwys
gardd Japaneaidd ddigon o ryfeddod a
gwisgoedd gwych gan gynnwys cimonos
priodas hynafol o Japan a ddyluniwyd
gan y dylunydd adnabyddus o Rwsiad
Felix Bessonov, brodor o St Petersburg.

Puccini – Madama Butterfly 
Sul 18 Mawrth 7.30pm
£16.50 –- £33.50

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

Canir y cynhyrchiad yma yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg. *Gallai’r Cast Newid

Daw’r cynhyrchydd arobryn Ellen Kent yn ôl yn y
gwanwyn ar ôl y teithiau diweddar, mawr eu clod gan
y beirniaid - Nabucco, Aida a La Bohème – ac i’w
chanlyn cynhyrchiad traddodiadol trawiadol o un o
operâu mwyaf poblogaidd y byd, Madama Butterfly
Puccini (Enillydd “Gwobr yr Opera Orau” Gwobrau
Theatr Liverpool Daily Post).



Beth sydd gan y wraig gyntaf yng
Nghanada a chanddi hicyn arbennig byd-
eang ar Netflix ar y cyd â’r wraig gyntaf
ym Mhrydain a chanddi hicyn arbennig
byd-eang ar Netflix? Mae’r ddwy’n famau
sengl a chanddyn nhw ormod o
anifeiliaid anwes… a Katherine Ryan
yw’r ddwy.

Y Canadiad yma dramor ydi seren
ddisglair newydd 2017 yng ngwledydd
Prydain. Daeth adolygiadau’n ei chanmol
i’r cymylau i ran Katherine yn ddiweddar,
yn gyflwynydd ac yn awdur cyfres oriau
brig Sianel 4 sy’n cael croeso brwd gan y
beirniaid, How Did You Get So Rich? ac
mae hefyd yn ymddangos yn rheolaidd ar

holl brif sioeau panel Prydain o QI, Have I
Got News For You a Live at the Apollo ar y
BBC hyd at Ail Gyfres Taskmaster Dave (a
enillodd) ac 8 Out of 10 Cats Sianel 4 yn
ogystal â chyd-lywyddu dwy gyfres gefn
yng nghefn o Your Face or Mine wedi’i
ailwampio gyda Jimmy Carr sydd ar ddod
ar Comedy Central. 

Fel y’i gwelwyd ar Conan O'Brien, Lip
Sync Battle ac instagram, mae Katherine
Ryan yn dod â’i sioe stand-up newydd
sbon danlli grai, GLITTER ROOM i’r
Neuadd nos Sadwrn 3 Mawrth (8.00pm),
tocynnau £21.50

‘Flawlessly delivered...this is stand-up
comedy that slaps you countless times
around the face and leaves you aching
with laughter. Be in no doubt, Ryan is
among the very best out there.’
✭✭✭✭ The Telegraph

KATHERINE
RYAN 

Proffil
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Nathan Carter
Mae Nathan Carter yn un
o’r enwau mwyaf ar sîn
cerddoriaeth Iwerddon ac
mae’n buan ddod yn enw
mawr drwy hyd a lled
gwledydd Prydain yn sgìl ei
berfformiadau ardderchog
sy’n cynnwys y gân
ysgubol o lwyddiannus
Wagon Wheel. 

Mae Nathan a’i fand 
chwe dyn yn perfformio
amrywiaeth aruthrol o 
ganu gwlad a gwerin, canu
Gwyddelig, pop a baledi –
cerddoriaeth i bawb, 
yn hen ac ifanc. 
£25.00 | £28.00
Ar Werth yn Awr
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Faith – The
George Michael
Legacy 
Dyma’r artist teyrnged i
George Michael, Wayne
Dilks, ynghyd â’i fand 
saith darn anhygoel, mewn
sioe syfrdanol sy’n dathlu
pymtheng mlynedd ar
hugain o recordiau ysgubol
o lwyddiannus fydd yn
mynd â chi ar daith o
flynyddoedd cynnar George
gyda Wham hyd at ei yrfa
solo lwyddiannus. 

Yn cynnwys hits megis
Club Tropicana, Wake Me
Up Before You Go Go, I’m
Your Man, Faith, Father
Figure, Careless Whisper, 
A Different Corner, Don't
Let The Sun Go Down On
Me a llawer at hynny. 
£25.00
Ar Werth yn Awr

GWENER 2  7.30pm SADWRN 3  7.30pmIAU 1  7.30pm

Paul Carrack
mewn Cyngerdd
Daw’r brodor o Sheffield, 
y canwr, y cyfansoddwr
caneuon a blaenwr gynt
Ace, Squeeze a Mike &
The Mechanics yn ei ôl 
i’r Neuadd. 

Mae gan Paul ôl-gatalog o
hits er ei glod gan gynnwys
How Long, Tempted a 
The Living Years ac mae 
ei lais dihafal eneidfawr 
yn dynfa ddiwrthdro i’w
filiynau o selogion drwy’r
byd yn grwn. Dyma’r ‘Dyn
â’r Llais Euraid’ chwedl y
BBC a does dim dau nad
ydi Paul yn allweddol yn
hanes pop Prydain, yn
ddawn gerddorol gron. 
£34.00 | £41.00
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32



Sibelius 5 
Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig
y BBC
Thomas Søndergård
arweinydd
Matthew Featherstone ffliwt

Sibelius Cyfres o King
Kristjan
Nielsen Concerto Ffliwt
Sibelius Finlandia
Sibelius Symffoni Rhif 5

Dyma du gwladgarol
Sibelius yn dod i’r amlwg
yn ei gathl symffonig sydd
debycaf i anthem ac
wedyn ei bumed symffoni,
molawd i natur a chefn
gwlad ei famwlad.
£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu: £15.00 
(1 oedolyn a 2 o blant) & £20.00
(2 oedolyn a 2 o blant) heb fod 
ar gael ar lein. Rhai gostyngiadau
ar gael.
Ar Werth yn Awr

Ar fynd
MAWRTH 6  1.00pm MAWRTH 6  8.00pm IAU 8 7.30pm
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Gwrando’r
Gwreiddiau
Chris Wood 
Cyfansoddwr digyfaddawd
ydi Chris Wood, a’i
gerddoriaeth yn dangos 
ei gariad at hanes
answyddogol y bobloedd
Saesneg eu hiaith. Â
chraffter tyner mae’n 
cyd-weu’r traddodiad â’i
ddamhegion cyfoes ei hun.  

Enwebwyd yn Gân Wreiddiol
Orau ‘None the Wiser’
Gwobrau Gwerin BBC Radio 2
2014

Cyfansoddwr Caneuon y
Flwyddyn – Gwobrau Spiral
Earth 2014

Canwr Gwerin y Flwyddyn 
a Chân Wreiddiol Orau
‘Hollow Point’ – Gwobrau
Gwerin BBC Radio 2 2011
£15.00 ymlaen llaw
£16.00 ar y diwrnod
Iau na 16: £5.00 yr un. REACT:
£10.00 yr un. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Sinfonia Cymru
Ricky Gore ffidil
Bryony Gibson Cornish fiola
Steffan Morris soddgrwth
Amy Roberts obo

Dewch at ensemble o’r
gerddorfa siambr arobryn
Sinfonia Cymru i bnawn o
gerddoriaeth gan Mozart,
Britten a Bach.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Tudalen 32

Tudalen 32

© Douglas Robertson
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GWENER 9  8.00pm MAWRTH 13  1.00pm MAWRTH 13  8.00pm

The Overtones
Ac Eraill
Grw^p cytgord lleisiol pum
darn ydi’r Overtones: Mike,
Darren, Tim, Lachie a
Mark. Fe’u darganfuwyd
gan un o chwilotwyr am
dalent Warner Brothers 
tra oedden nhw’n gweithio
fel peintwyr a phapurwyr
mewn siop yn ymyl Oxford
Street ac yn canu yn ystod
eu hamser paned.

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

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

Ad-drefnwyd y cyngerdd yma o
22 Medi

HwyrGerdd
The Hermes
Experiment
Clasurol Cyfoes a Choctels
yn Lolfa L3

The Hermes Experiment
oedd enillwyr Gwobrau
Ymddiriedolaeth Tunnell
2016 ac Artistiaid Ifainc
Park Lane Group 2015/16,
ac nid pedwarawd
cyffredin mohono. Mae’n
cynnwys y delyn, y clarinét,
llais a’r basgrwth a chan
fod yr ensemble yn dotio at
bosibiliadau anghyffredin y
cyfuniad mympwyol yma,
mae’n comisiynu gweithiau
newydd yn rheolaidd.
Tocyn Safonol: £10.00 – yn
cynnwys naill ai *cwrw o’r gasgen
(dim ond ar gael ym mar lefel 3),
gwin, diod ysgafn neu jin a thonig
o’r Lolfa Jin.
Pecyn Coctel: £16.00 (yn cynnwys
coctel ar gael o’r Lolfa Jin).
(*Mae’r cwrw o’r gasgen yn
cynnwys Carling, Worthington’s a
Stowford Press Cider).

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 09

Neuadd Dewi Sant
Chwefror a Mawrth 2018Chwefror

Cyngerdd Awr
Ginio 
Cerddorfantur!
Cerddorfa Symffoni Coleg
Brenhinol Cymru
Tianyi Lu arweinydd
Tom Redmond cyflwynydd 

Dyfeisiwyd Cerddorfantur!
yn arbennig i ddal
dychymyg cynulleidfaoedd
ifainc drwy rym cerddorfa
symffoni fyw, yn rhoi bywyd
o’r newydd i rai o’r straeon
mwyaf adroddwyd erioed.

Cefnogir gan Gyngor
Celfyddydau Cymru.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Ysgolion: £3.00 y
plentyn a’r athro’n mynd am ddim.
A Ddysgir Gartref: £3.00 y myfyriwr
a’r rhiant yn gwmni  iddo’n mynd
am ddim.

Tudalen 32

Tudalen 32

© Thurstan Redding



Ar fynd
IAU 15  (Y Rhaglen Goch) 7.30pm
MAWRTH 10 EBRILL  (Y Rhaglen Las) 7.30pm

Erasure 
Mae partneriaeth
cyfansoddi caneuon
Erasure yn euraid bron yn
anad yr un. Ers deuddeng
mlynedd ar hugain, yn ddi-
fwlch a heb chwalfa, mae
Andy Bell a Vince Clarke
yn cloddio haen fras o
greadigedd a arweiniodd 
at senglau aeth i frig y
siartiau, rhesiad o albymau
odiaeth, gwobr BRIT,
Gwobr Ivor Novello ac yn
awr World Be Gone, eu hail
albwm stiwdio ar bymtheg.
£40.00
Pob Tocyn Wedi’i Werthu

GWENER 16  7.00pm
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Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau
Mynydd Banff
Dewch i brofi noson o ffilmiau byrion rhyfeddol 
o’r w^ yl ffilmiau mynydd fwya’i bri yn y byd. Gewch
chi ddilyn cyrchoedd rhai o anturiaethwyr mwyaf
anhygoel yr oes sydd ohoni, gweld ffilmiau syfrdanol
o chwaraeon llawn mynd, gwefreiddiol a chael eich
ysbrydoli gan ddarnau pryfoclyd a ffilmiwyd o
bedwar ban byd. 

Eleni mae yna ddwy noson fydd yn tanio eich awch
am antur, mynd a theithio. I chi gael yr antur ar
ddwywaith dewch ar y ddwy noson i weld dwy raglen
o ffilmiau cwbl wahanol.

Mae cynnwys y Rhaglen Goch ar gael ym mis
Rhagfyr. Ewch i’r wefan i weld y manylion.
£14.00
Tocyn Dwy Noson: £24.00 (dim ond ar gael yn y Swyddfa
Docynnau). Grwpiau o 6 neu fwy: pob tocyn £1.50 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Larry Shiu, Mynydd y Rhaeadr, Parc Cenedlaethol Banff © John Price



Philharmonia
Orchestra 
Jakub Hruša arweinydd
Piotr Anderszewski piano

Beethoven 
Concerto Piano Rhif 1
Mahler Symffoni Rhif 5

Mae’r rhaglen yma’n
cyfuno ehangder telynegol
ac egni bywiocaol Concerto
Piano Cyntaf Beethoven â
Phumed Symffoni Mahler
sy’n olrhain taith deimladol
o dywyllwch i oleuni.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn
cynnwys sedd gyda’r gorau,
rhaglen a gwydraid o Prosecco).
Rhai Gostyngiadau Ar Gael
Ar Werth yn Awr
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SADWRN 17  1.00pm SADWRN 17  
2.30pm & 7.30pm 

SUL 18  3.30pm 

Côr Byw 
Sister Act 
Dewch i weld y ffilm wych
Sister Act fel na welsoch hi
erioed o’r blaen, ar sgrîn
fawr tra mae côr canu’r 
hwyl pymtheg darn ar
hugain a band yn cyfeilio 
i’r lleianod ar y sgrîn, yn
canu caneuon ysgubol o
lwyddiannus o’r ffilm!

Mae’r côr Uplifted Voices 
(a welwyd ar The Voice a
The X Factor) yn
perfformio’n rymus, yn
ddigon i godi croen gw^ ydd
arnoch chi, ganeuon fel 
My God, ac I Will Follow
Him i roi i chi brofiad
pictiwrs byw newydd sbon
danlli grai a heb ei ail.

Mae’r sioe’n cychwyn 
â pherfformiad gwadd
arbennig gan Gospel Singers
Incognito (GSI) oedd yn
rownd gyn-derfynol Britain’s
Got Talent.
£18.00 | £22.00

Gweithdy 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
Plant dan 18, myfyrwyr, y di-
waith, pobl Anabl Gofrestredig,
REACT, Pobl dros eu 60: £5.00.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32

Jakub Hruša © Zbynek Maderyc



Ar fynd

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

LLUN 19  Drysau 7.00pm 

Cyngerdd Awr
Ginio
Sarah Baldock –
organ
Mae Sarah Baldock yn
dysgu ac yn Organydd 
y Coleg yn Cheltenham
Ladies’ College. Rhoes
première HengeMusic
David Owen Norris, gan
gychwyn menter gyda’r
artist Sophie Hacker 
wedi’i seilio ar La Nativité
Messiaen a arweinodd 
at lyfr o’r enw Icons of 
the Incarnation, ac
arddangosfa a deithiodd
wledydd Prydain. 

Mae’r rhaglen heddiw’n
cynnwys gweithiau gan 
JS Bach, Duruflé, Martin 
a Mendelssohn.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Ar y cyd â Digwyddiadau
Organ Caerdydd.

MAWRTH 20  1.00pm 

Tudalen 32

Markiplier –You’re Welcome 
Ac yntau’n un o sêr mwyaf Youtube, mae’r blogiwr
ysmala Markiplier wedi dwyn ynghyd y cast gorau oll o
gymeriadau i roi i gynulleidfaoedd antur nas gwelwyd
erioed o’r blaen, yn fyw ar lwyfan. 

Mae Markiplier, LordMinion777, Muyskerm, Tyler
Scheid a CrankGameplays yn cyd-gymysgu ond y
gynulleidfa sydd wrth graidd y swae yma, yn gyrru holl
naratif y sioe gan ddefnyddio cyfuniad o “ddewis eich
antur eich hun”, chwaraeon byrfyfyrio, a heriau’r
gynulleidfa. 

Gewch chi ddisgwyl bod yn g’lana chwerthin,
gwiriondeb llwyr, hoff sgetshis selogion – noson 
allan fondibethma! 
£37.00 | VIP: £102.50
Mae’r Pecyn VIP yn cynnwys:
– Mynediad i’r sioe, a’r seddi gorau yn y ty^.
– Cofrodd lamined VIP wedi’i lofnodi.
– Mynediad buan at nwyddau.
– Perfformiad cerddoriaeth acwstig VIP gan Mark cyn y sioe.
– Bydd y Drysau VIP yn agor tuag awr cyn drysau Mynediad 
y Cyhoedd (i’w gadarnhau).

– Cewch neges e-bost yn cadarnhau gwybodaeth ac amseroedd, y
bydd gofyn i chi ddod â hi i gael mynd i’r digwyddiad cyn y sioe.

Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
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Neuadd Dewi Sant
Chwefror a Mawrth 2018Chwefror

GWENER 23  
12.00pm & 3.30pm

SADWRN 24  x.00pm MAWRTH 27  8.00pm 

Richard Herring
Oh Frigg I’m 50
Dyma ‘Podfather’ (The
Guardian) a seren Relativity
Radio 4, Richard Herring,
yn cyrraedd yr hanner cant
(er gwaethaf pob disgwyl) 
ac yn bwrw golwg ar sut y
mae ei fywyd wedi newid 
yn y degawd aeth heibio, 
o grwt mewn oed sengl,
anghyfrifol, yn llythrennol 
yn brwydro’i ffordd drwy
argyfwng canol oed, i dad
priod hanner ffordd tua’r
telegram gan y Frenhines
(ond, o gofio y bydd hi’n
140 oed yn 2067, efallai y
bydd yn anghofio ei anfon).
£19.50
Ar Werth yn Awr

Russell Brand 
Re: Birth
‘Does dim dichon gwneud
rhych na gwellt o
loerigrwydd ein bywydau
unwaith y down ni’n
rhieni... ond tybed oes
modd rhoi cynnig arni?
Beth ddwedaf wrth fy
merch am gydymffurfio a
chyfrifoldeb? Beth os daw 
i oed yn debyg i mi, neu
waeth fyth, canlyn rhywun
fel fi?’
£27.50
A Thâl Gwasanaeth Tocynnau o
£3.95 y pryniant. 
Uchafrif o 6 thocyn y pryniant.
Ar Werth yn Awr

Milkshake! Yn
Fyw 
The Magic Storybook
Yn serennu ffefrynnau
Milkshake! - Bob y Bildar, 
y Dywysoges Fach, Noddy,
Sam Tân, Shimmer a Shine,
Pip o Pip Ahoy!, Winnie a
Wilbur, Wissper, a Mwnci
Milkshake! o Milkshake 
a dau o gyflwynwyr
Milkshake!, bydd y
campwaith cerddorol 
yma sy’n ganu i gyd, yn
ddawnsio i gyd, yn mynd
â’i gynulleidfaoedd ar daith
drwy hoff straeon tylwyth
teg y byd.

A’i leoliad yng nghwpwrdd
llyfrau hud Milkshake, does
dim dau na fydd y sioe fyw
newydd sbon danlli grai
yma’n synnu ac yn swyno! 
Oedolion: £15.00 | Plant: £13.50
Teulu o 4: £52.00
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£1.50 yn rhatach. 
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

HANNER 
TYMOR

Tudalen 32



Ar fynd
IAU 1  7.30pm GWENER 2  7.30pm SADWRN 3  8.00pm

Dydd Gw^ yl Dewi 
Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig
y BBC 
Grant Llewellyn arweinydd
Catrin Finch y delyn
Gwyn Hughes Jones tenor
Corws Cenedlaethol
Cymreig y BBC

Cerddorfa Genedlaethol
Gymreig y BBC yn dathlu
Dydd Gw^ yl Dewi gyda’i
ffrindiau gan gynnwys yr
arweinydd Grant Llewellyn,
y delynores Catrin Finch a’r
tenor Gwyn Hughes Jones.
Gyda chaneuon
traddodiadol, gweithiau
corawl a’r cyfle i forio canu
ynghyd â goreuon Cymru.
£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu: £15.00 (1
oedolyn a 2 o blant) & £20.00 
(2 oedolyn a 2 o blant). 
Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr

Totally Tina
Mae Tina Turner yn
rhyfeddod, wedi ennill wyth
Gwobr Grammy, gwerthu
dros ddau gan miliwn o
albymau a mwy o
docynnau cyngerdd nag
unrhyw artist arall, mewn
gyrfa bedwar degawd.

Mae’r cynhyrchiad arobryn
yma sy’n fawr ei glod
drwy’r gwledydd yn ail-greu
swae ac egni ei sioeau byw
â band byw chwe darn,
pedwar dawnsiwr syfrdanol
a Justine yn efelychu’n
anhygoel Frenhines Roc 
a Chanu’r Enaid.

Yn cynnwys River Deep,
Mountain High,Let’s Stay
Together, Simply The Best
a What’s Love Got To Do
With It.
£21.50 | £24.00 | £25.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Ar Werth yn Awr

Katherine Ryan
Glitter Room
Beth sydd gan y wraig
gyntaf yng Nghanada a
chanddi hicyn arbennig
byd-eang ar Netflix ar y
cyd â’r wraig gyntaf ym
Mhrydain a chanddi hicyn
arbennig byd-eang ar
Netflix? Mae’r ddwy’n
famau sengl a chanddyn
nhw ormod o anifeiliaid
anwes… Katherine Ryan
yw’r ddwy.

Yn frodor o Ganada ac yn
seren Live At The Apollo a
Would I Lie To You y BBC,
A League Of Their Own Sky
One, The Jonathan Ross
Show ITV ac 8 Out Of 10
Cats Does Countdown
Sianel 4, awdur a
pherfformiwr a digrifwr
stand-up ydi Katherine sy’n
ben ar fydeodd teledu a
chomedi fyw gwledydd
Prydain.
£21.50
Ar Werth yn Awr

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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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



SUL 4  3.00pm MAWRTH 6  1.00pm MAWRTH 6  8.00pm

Dancing with
Alice Through
Wonderland
Dewch ar daith gydag Alice
sy’n cael ei harwain drwy
wlad hud freuddwydiol.
Mae cwningod yn
perfformio bale, lindys yn
siarad ac yn dawnsio tap 
a Chath o Swydd Gaer yn
gallu canu fel aderyn cân.
Heb sôn am gardiau
chwarae mewn brwydr
dawns stryd a’r wystrys
anwylaf welwch chi fyth!
Dilynwch Alice drwy wlad
hud a berfformir gan JPJ
School of Dance and
Treading the Boards.
£14.00

Cyngerdd Awr
Ginio
Pedwarawd Engegård
Haydn 
Pedwarawd Tannau yn 
D Leddf
Grieg 
Pedwarawd Tannau yn 
G Leddf

Mae Pedwarawd Engegård
bellach yn un o ensembles
Norwy y mae’r galw mwyaf
amdanynt. Daeth clod
drwy’r gwledydd i ran eu
dehongliadau ffres,
beiddgar o’r repertoire
clasurol ynghyd ag
ymlyniad dwfn wrth eu
gwreiddiau yn Llychlyn.

Noddir Pedwarawd
Engegård gan Gyngor
Celfyddydau Norwy.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Gwrando’r
Gwreiddiau 
Cara Dillon 
Mae cerddoriaeth Cara
Dillon yn mynd y tu hwnt 
i genres ac yn croesi
terfynau. Enillodd bob
gwobr canu gwerin sydd ar
gael ond, yn ôl ei haddefiad
ei hun, nid purydd mohoni,
ac mae ei cherddora’n
mynd y tu hwnt i
gyfyngiadau a therfynau
traddodiad. Rhyddhawyd 
ei halbwm newydd,
Wanderer, ym mis Hydref
2017 a chafodd groeso
brwd gan y beirniaid.

‘What may well be the
world’s most beautiful
voice.’
Mojo Magazine

£20.00 ymlaen llaw
£21.00 ar y diwrnod
Iau na 16: £5.00 yr un. REACT:
£10.00 yr un. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr
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Ar fynd
MERCHER 7  7.30pm GWENER 9  8.00pm SADWRN 10  7.30pm

The Sensational
60s Experience 
Chris Farlowe, Mike Pender,
The Fortunes, Herman’s
Hermits, New Amen Corner

Heb flewyn ar dafod,
dyma’r sioe chwe degau
fwyaf ffrwydrol sydd ar
daith yng ngwledydd
Prydain, am un noson 
yn unig. Dyma bum enw
chwedlonol yn dod i’r
llwyfan ac yn rhoi noson
fythgofiadwy i chi. Dyma
sioe sy’n eli i’r galon, yn
sioe chwe degau rhy dda
i’w cholli yn 2018.
Camwch yn ôl mewn
amser i’r adeg pan oedd
cerddoriaeth pop ar ei
gorau oll. Ymhlith yr hits
mae Needles and Pins,
Out Of Time, I’m Into
Something Good, a llond
gwlad at hynny.
£29.50
Codwch ddeg tocyn a chael un
am ddim. Ar Werth yn Awr

Ed Byrne:
Spoiler Alert 
Ydi bywyd cynddrwg â
hynny neu oes gennym le i
gwyno amdano? Ydyn ni’n
llawn dicter cyfiawn wrth
fyd aeth ar gyfeiliorn ynteu
dyrnaid o gnafon bach
cwynfanus ydyn ni? Mewn
byr o eiriau, ydyn ni wedi’n
difetha? Dewch i weld
Byrne yn cydio yn y
cwestiwn yma, yn ei dro 
â’i din am ei ben ac yn ei
sgrytian nes i’r digri syrthio
allan.
£25.50
Ar Werth yn Awr

Gw^ yl Amrywiaeth
The Borneo Princesses

Yn nwyrain Maleisia ar ynys
Borneo, Puteri Santubong 
a Puteri Sejinjang ydi’r
tywysogesau rhyfelgar dewraf,
yn fawr eu parch yn
dragwyddol gan bobl
Sarawac. Hanes dwy
dywysoges ryfelgar sydd yma,
a roes daw ar floeddiadau
rhyfel yn Sarawac. Fodd
bynnag, heddwch darfodedig
a fu, am i’w hawch
diymwared am oruchafiaeth 
a serch ei dynnu’n gareiau. 
A fydd eu cariad tuag at ei
gilydd yn cael y gorau ar eu
dyhead am gariad, ynteu
trechu’r naill neu’r llall fydd 
yr unig beth all roi pen ar y
gynnen? Mae’r genhadaeth
a’r bwriad dros bobl Sarawac
yn y fantol – a fydd y
tywysogesau rhyfelgar yn 
eu cynnal ynteu’n gadael 
i’w cas eu rhwystro? 
£11.00
Plant dan 16: pob tocyn £2.00 yn
rhatach. Cynnig Cw^n Caer: £2.00 
yn rhatach o godi tocynnau erbyn 
6 Ionawr. Ar Werth yn Awr

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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LLUN 12  7.00pm MAWRTH 13  7.00pm MERCHER 14  7.30pm

Cerddorfa
Symffoni SWR
Stuttgart 
Syr Roger Norrington
arweinydd
Francesco Piemontesi piano

Beethoven Agorawd, The
Creatures of Prometheus
Beethoven 
Concerto Piano Rhif 3
Beethoven 
Symffoni Rhif 3 Eroica

Mae hwn yn addo’n deg
bod yn gyngerdd tan
gamp, yn cynnwys
perfformiadau eiriasboeth
agorawd yr unig sgôr bale
o lawn hyd gan Beethoven
a’r symffoni aruthrol Eroica,
gwaith a newidiodd
gerddoriaeth symffonig 
am byth.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn
cynnwys sedd gyda’r gorau,
rhaglen a gwydraid o Prosecco).
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

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

Neuadd Dewi Sant
Chwefror a Mawrth 2018Mawrth

Tudalen 32

Sir Caerdydd a
Bro Morgannwg
Gw^ yl Gerdd Iau 
Gwledd gerddorol gan
gerddorion ieuaf y
gwasanaeth cerddoriaeth –
Cerddorfa, côr, bandiau a’u
Ensemble Delyn arbennig
iawn, a rhaglen amrywiol 
o fwyniannau cerddorol.
Dyma’r perfformiad cynntaf
i lawer o’r disgyblion, yn
cychwyn ar eu taith
gerddodol.
£7.00 | £8.50 | £11.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant,
Myfyrwyr, Plant dan 16, Pobol
dros eu 60, Hawlwyr, Pobol Anabl
Gofrestredig: pob tocyn £1.00 yn
rhatach.

Sir Caerdydd a
Bro Morgannwg
Stondin Wanwyn 
Dewch i ddathlu’r gwanwyn
yng nghwmni ensembles
canolradd y gwasanaeth
cerddoriaeth a chôr yn llu
o ddisgyblion ysgol
gynradd. Cyfle yw’r Stondin
Wanwyn i chwythu ymaith
gwe pry cop y gaeaf a
chael blas ar seiniau
newydd.
£7.00 | £8.50 | £11.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant,
Myfyrwyr, Plant dan 16, Pobol
dros eu 60, Hawlwyr, Pobol Anabl
Gofrestredig: pob tocyn £1.00 yn
rhatach.

Tudalen 32

Tudalen 32

Francesco Piemontes



Ar fynd
IAU 15  7.30pm GWENER 16  7.30pm

That’ll Be The
Day 
Mae That’ll Be The Day 
yn un o’r cynyrchiadau
cerddorol mwyaf
llwyddiannus ac sydd ar
fynd hwyaf yng ngwledydd
Prydain, a rhyfedda’r sôn
mae bellach ar ei ddegfed
flwyddyn ar hugain yn olynol
ar daith. Yn aml gelwir
That’ll Be The Day yn hoff
sioe amryfath Roc a Rôl
Prydain ac mae ei
phoblogrwydd yn deillio o
allu ail-greu hiraeth ag
adloniant BYW, yn cynnwys
hits aur clasurol o’r pum
degau, y chwe degau a’r
saith degau yn frith o
gomedi ddigri dat ddagrau
ar ddull sioe sgetshis.
£22.50 | £25.50 | £27.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £22.50 yr un.
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£1.00 yn rhatach. Ar Werth yn Awr

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd 
Clasuron i Bawb
Michael Bell arweinydd

Haydn Symffoni Rhif 103 ‘Dadwrdd Drymiau’
Vaughan Williams The Lark Ascending
Brahms Symffoni Rhif 1 yn C leddf

Dwy symffoni gyferbyniol sy’n cychwyn y cyngerdd yma
ac yn ei ddwyn i ben. Mae Symffoni Dadwrdd Drymiau
Haydn, ei drydedd wedi’r cant, yn waith llawn pefriad
ac afiaith. 

Yn groes i Haydn, dim ond pedair symffoni sgrifennodd
Brahms ac roedd yn dair a deugain oed pan gafodd ei
symffoni gyntaf ei première. Yn ei phedwar symudiad
mae ei Symffoni Gyntaf yn mynd â ni ar daith, o
anobaith ac ing i orfoledd a buddugoliaeth, ac yn ei
symudiad olaf mae un o’r alawon harddaf a mwyaf hoff
a sgrifennwyd gan unrhyw gyfansoddwr. 

Rhwng y ddwy symffoni yma mae gwaith arddunol
Vaughan Williams i’r ffidil a’r gerddorfa, The Lark
Ascending. Ym 1914 y’i sgrifennwyd ond fe’i rhoddwyd
o’r neilltu tra oedd Williams yn gwasanaethu yn y Rhyfel
Byd Cyntaf; ynddo mae ffidil solo’n portreadu’r ehedydd
a’r gerddorfa’n cynnig delweddau cerddorol bryniau a
phantiau cefn gwlad. Dyma’r gwaith y bwrir pleidlais
drosto’n gyson yn hoff glasur gwledydd Prydain.
£6.50 – £23.50
Rhai Gostyngiadau Ar Gael
Ar Werth yn Awr
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SUL 18  7.30pm MAWRTH 20  1.00pm

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

Puccini – Madama Butterfly
Yn cyflwyno’r soprano enwog Maria HeeJung Kim* 
o Opera Cenedlaethol Corea, Seoul a’r soprano
ryngwladol Alyona Kistenyova*

O alw aruthrol amdani gan y cyhoedd daw’r opera
arobryn yma yn ei hôl, a chanddi setiau celfydd yn
cynnwys gardd Japaneaidd ysblennydd a gwisgoedd
gwych gan gynnwys cimonos priodas hynafol o Japan.

Mae Madama Butterfly Puccini yn un o operâu mwyaf
poblogaidd y byd, yn adrodd hanes torcalonnus y ferch
ifanc hardd o Japanead sy’n syrthio mewn cariad â
lefftenant yn llynges America – a’r canlyniadau
dramatig. Ymhlith yr uchelfannau mae’r Corws Hymian
melodaidd, yr aria wefreiddiol One Fine Day a’r
Deuawd Serch bythgofiadwy.

Canir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg.

*Gallai’r Cast Newid
£16.50 | £20.50 | £25.00 | £28.50 | £33.50
Plant dan 16, myfyrwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith,
hawlwyr: tocynnau hanner pris. Pobol dros eu 60: pob tocyn £2.00
yn rhatach. Cyfeillion Neuadd Dewi Sant a Chyfeillion Clwb Ellen
Kent: pob tocyn yn y tri band prisiau uchaf £5.00 yn rhatach
(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+: pob tocyn £2.00 yn rhatach. Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Côr Eglwys Gadeiriol
Fetropolitanaidd
Caerdydd
Aelodau o Gerddorfa
Gyngerdd Coleg Sant Ioan
Dan gyfarwyddyd Jeffrey
Howard

I America ac Yn Ôl

Yn cynnwys darnau 
corawl cynhyrfus gan
gyfansoddwyr Prydan 
ac America.

Argymhellwn godi
tocynnau’n fuan.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
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Ar fynd
MERCHER 21 7.00pmMAWRTH 20  8.00pm

Steven Wilson 
Steven oedd sylfaenwr a
phrif gynhaliwr gynt y band
roc ar yr ymylon Porcupine
Tree; yn 2008 rhyddhaodd
Insurgentes – ei record
gyntaf dan ei enw ei hun.
Bu’n benderfynol o
annibynnol ar hyd gyrfa
ddeng mlynedd ar hugain
a’i gwnaeth yr artist mwyaf
llwyddiannus o wledydd
Prydain na chlywsoch 
erioed sôn amdano.

Mae albwm diweddaraf
Steven, To The Bone, ei
bumed albwm disglair, 
yn record pop fodernaidd
ogoneddus o egnïol sy’n
deillio o ddychymyg artist
anghydffurfiol mwyaf
gwledydd Prydain.
£26.50 | £36.50 | £46.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£26.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

The Circus of Horrors
Ar ôl ei chychwyn hi ar daith ddwy flynedd ar hugain
yn ôl a theithio’r byd yn grwn, daw’r rhyfeddod yn ei
ôl ac i’w ganlyn ei ymgnawdoliad diweddaraf newydd
sbon danlli grai, Voodoo. 

Mae’r sbloet o sioe’n cynnwys cyfuniad syfrdanol o
actau syrcas rhyfedd a ffantastig, i gyd wedi’u gweu’n
stori sioc a braw gynhyrfus a’r hud tywyllaf oll – sy’n
mynd â’r sioe i uchelfan gwbl newydd. 

Seinwedd wreiddiol gan mwyaf sy’n ei gyrru ac fe’i
perfformir â thafod fforchog yn solet ym mhob boch –
byddwch yn g’lna chwerthin does dim dau.
£20.00 | £23.00 | £28.00
Myfyrwyr, ceiswyr gwaith, Pobol dros eu 60: tocynnau’r ddau bris
uchaf £3.00 yn rhatach.
Cynnig Stlumod y Bore Bach: pob tocyn £3.00 yn rhatach o’u codi
cyn 20 Ionawr (ni ellir ei ddefnyddio gyda disgowntiau eraill).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



IAU 22  7.30pm GWENER 23  7.30pm

Corws a
Cherddorfa
Symffoni
Prifysgol
Caerdydd 
Dathlu Debussy
Mark Eager arweinydd
Tim Hooper côr-feistr

Debussy La Cathéderal
engloutie
Poulenc Gloria
Rimsky-Korsakov
Scheherazade

Mae’r rhaglen heno’n
dathlu bywyd a dylanwad
Debussy ag un o’i weithiau
ochr yn ochr â Gloria
odiaeth Poulenc. Darn
coeth a bywiocaol o
gerddoriaeth ydi
Sheherazade sy’n mynd â
ni ar daith antur, dirgelwch
a chariad.
£8.00
2 docyn am £10.00. Tocynnau
mantais safonol: pob tocyn £3.00
yn rhatach (gweler tudalen 30).
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La Mer 
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 
Jac van Steen arweinydd
Steven Osbourne piano
Merched Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Debussy Nocturnes
Mozart Concerto Piano Rhif 27
Messiaen Les Offrandes Oubliées
Debussy La Mer

Mae cerddoriaeth y dw^ r, y gwynt a goleuni Debussy 
o bob tu gweithiau lliwgar gan gyfansoddwyr ar ddau
wahanol ben eu hoes. Seithfed concerto piano ar
hugain Mozart fyddai ei olaf ac eto, serch ei deithi
distaw, mae’r diweddglo wedi’i seilio ar gân sy’n
croesawu’r haf. Mae myfyrdod Messiaen i’r gerddorfa
yn waith trawiadol o hardd sy’n rhagarwyddo
ymroddiad oes i’r cysylltiad cyfriniol rhwng cerddoriaeth
a ffydd.
£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu: £15.00 (1 oedolyn a 2 o blant) & £20.00 
(2 oedolyn a 2 o blant). Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

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
MERCHER 28  8.00pmSUL 25  7.30pm

James & Ola
Uncensored
Dyna Eiriasboeth, dyna Fudr
a dyna Ddawnsio! 

Dewch i weld y pâr mwyaf
rhywiol o’r Sioe Deledu
ysgubol o lwyddiannus,
Strictly Come Dancing
mewn sioe heb ei sensro,
yn heigio gan actau dawns
egnïol a golygfeydd
eiriasboeth. Dyma ddwyn
ynghyd eu stori garu wir
a’u taith ddawns tua
phencampwriaeth y byd
mewn un sioe ddawns
anhygoel sy’n addo’n deg
eich gadael yn ysu am
ragor. Gan gynnwys cast
llawn o ddawnswyr,
cerddoriaeth a chynhyrchu
grymus!
£31.50 | £39.50 | £44.50
Tocynnau VIP: £77.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Capital City Jazz Orchestra 
Gyda’r Unawdydd Gwadd Arbennig 
Gareth Lockrane
Dewch at y Capital City Jazz Orchestra i noson
gyffrous eto o gerddoriaeth Big Band, y tro yma yng
nghwmni’r Seren o ganwr Ffliwt Gareth Lockrane.

Dechreuodd Gareth ganu’r ffliwt pan oedd yn ddeg
oed ac ar ôl ffureta yng nghasgliad recordiau ei dad
darganfod jazz pan oedd yn bedair ar ddeg. Ymhlith 
ei ddylanwadau cynnar roedd Cannonball Adderley,
Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Bill Evans
a Stan Getz o’r tu jazz ac ar yr un pryd daeth dan
gyfaredd mawrion gitâr canu’r felan a roc y chwe
degau a’r saith degau. 

Ym 1994 cofrestrodd ar y cwrs jazz yn y Royal
Academy of Music yn Llundain lle’r oedd Stan
Sulzmann, Martin Speake ac Eddie Parker ymhlith 
ei athrawon a mynd yn ei flaen i ddod yn un o
gerddorion Jazz mwya’u parch ei genhedlaeth.

Yn gyfeilydd, bu Gareth yn rhan o fentrau amrywiol
lawer ac mae’n arwain nifer o’i grwpiau ei hun gan
gynnwys ei Big Band ei hun sydd newydd ryddhau 
ei albwm cyntaf Fistfight at the Barndance.
£14.00
Myfyrwyr, Plant dan 16: Tocynnau hanner pris. Pobol dros eu 60,
pobol anabl (ynghyd ag un cydymaith), Pobol ddigyflog: pob tocyn
£2.00 yn rhatach. Ar Werth yn Awr 



IAU 29  7.30pm SADWRN 31  7.30pm

Joe Longthorne 
Ar lwyfan gyda Joe
Longthorne, y seren teledu
a recordio, bydd ei fand
byw bondibethma ac artist
gwadd arbennig. Dewch 
at Joe ar daith colli cylla,
yn ganeuon ac yn
ddynwarediadau gan
gynnwys Shirley Bassey,
Tom Jones, Frank Sinatra,
Dean Martin a’i
ddynwarediad anhygoel o
Sammy Davis Jr, i gyd yn
fanwl gywir gant y cant!

Ad-drefnwyd y sioe yma o
19 Mai 2017.
£21.50 | £23.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). A Thâl Gwasanaeth
Tocynnau o £3.95 y pryniant. 
Ar Werth yn Awr

Jonathan Pie
Back to the Studio
Dyma fe yn ei ôl, y gohebydd Newyddion rhwystredig y
gwelwyd ei fideos drwy’r byd yn grwn, ac mae’n ddicach
nag erioed.

Un o greadigaethau Tom Walker ydi Jonathan Pie a alwyd
‘the most important satirical creation since Partridge’
(Rory Bremner). Mae ganddo dros naw can mil o
ddilynwyr ar Facebook ac mae miliynau’n gwylio’i fideos
wythnosol. Gwyliwyd ei ymateb i ethol Donald Trump dros
gant ac ugain miliwn o weithiau’n fyd-eang.

Mae Pie yn rhoi cynnig ar lywyddu noson o drafodaethau
difrif ar faterion cyfoes ar yr un pryd â rhoi cynnig ar
chwalu’r drefn o’r tu mewn. Dewch ato i noson o gomedi
wleidyddol sy’n buan fynd yn draed moch.  Dyma
ddychan gwleidyddol ar ei orau.

Cofiwch na chaiff hwyrddyfodiad ddim mynd i mewn i’r
awditoriwm.
£24.00
Myfyrwyr, Pobol ddigyflog: pob tocyn £5.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr
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Maes o Law

*Ar Werth yn Awr **Manylion y rhaglenni ar gael ym mis Rhagfyr – tarwch heibio i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth

EBRILL 2018
Sul 1 Drysau The Twisted Show*

7.30pm
Sul 8 3.00pm Angela Hewitt*
Llun 9 Drysau 7.30pm Bryan Ferry a Gwesteion Arbennig*
Mawrth 10 & 7.30pm Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau Mynydd Banff *
Iau 15 Chwefror Y Rhaglen Las ym mis Ebrill, y Rhaglen Goch ym mis Chwefror**
Mercher 11 7.30pm Gregory Porter*
Sadwrn 14 7.30pm City of Birmingham Symphony Orchestra*
Mawrth 17 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio

Sara Trickey & Robin Green
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*
Sadwrn 21 7.30pm Beth Hart*
Sul 22 3.00pm Crazy for Gershwin*

£25.00

RAYMOND GUBBAY presents     Raymond Gubbay yn cyflwyno

BROADWAY GLAMOUR AND TOE-TAPPING TUNES IN AN ALL-GERSHWIN EXTRAVAGANZA
GLAMOR BROADWAY A THIWNIAU TAPIO TRAED MEWN SWAE GERSHWIN I GYD

Rhapsody in Blue      Shall we Dance 
Lady be Good     But Not For Me      S’Wonderful
I Got Rhythm      Lets’ Call the Whole Thing Off

Summertime      They Can’t Take That Away From Me
The Man I Love      Strike Up the Band

Sunday 22 April 3.00pm      Sul 22 Ebrill 3.00 pm

Rodney Earl Clarke baritone Katie Birtill soprano
Viv McLean piano Richard Balcombe conductor London Concert Orchestra

Plus a glamorous ballroom duo and two sensational tap dancers.



* Ar Werth yn Awr 

Llun 23 8.00pm Rumours of Fleetwood Mac*
Mawrth 24 8.00pm The Horne Section*
Gwener 27 7.30pm David Baddiel*
Sul 29 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru*

MAI 2018
Tuesday 1 7.30pm The Waterboys*

Ac eraill
Gwener 4 7.30pm Owen Money’s Juke Box Heroes II*
Mawrth 8 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio

Mavron Quartet
Mercher 9 & 8.00pm Sarah Millican*
Iau 10
Gwener 11 7.30pm Jason Manford*
Sul 13 3.00pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Iau 17 7.30pm Heather Small*
Gwener 18 7.30pm Philharmonia Orchestra*
Sul20 7.30pm Glenn Miller Orchestra*
Iau 24 7.30pm Swing with Laughter – Jimmy Tarbuck a’i Ffrindiau*
Gwener 25 7.30pm Killer Queen*
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AC ERAILL

MAWRTH 
1 MAI 7.30PM
£27.00 | £41.50
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Maes o Law

* Ar Werth yn Awr 

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

7.15pm @ 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*
Gwener 22 7.30pm Grumpy Old Women*
Friday 29 7.30pm The Roy Orbison Story 30 Special*

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

JOAN
ARMATRADING
MERCHER 
17 HYDREF 7.30PM

£34.50



* Ar Werth yn Awr 

MEDI 2018
Sadwrn 1 8.00pm The Dreamboys – Taith 2018 ym Mhrydain*
Iau 20 7.30pm Noson yng Nghwmni Simon Reeve*

HYDREF 2018
Mercher 3 8.00pm Ross Noble*
Mercher 17 7.30pm Joan Armatrading*
Sadwrn 20 Drysau Level 42*

7.00pm

TACHWEDD 2018
Iau 22 7.30pm Deacon Blue*
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Noson yng Nghwmni

SIMON
REEVE

Iau 20 Medi 
7.30pm

£27.00



Maes o Law

* Ar Werth yn Awr 
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GWENER 25 MAI
7.30PM

£21.50

DAVE 
GORMAN

SUL 16 MEDI 
8.00PM

£29.50

With Great Powerpoint 
Comes Great
Responsibilitypoint





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.


