
Croeso’r
Rheolwr

Mae yna wledd 
fendigedig eto o
adloniant yn y Neuadd
drwy gydol misoedd
Mehefin a Gorffennaf.

Mae’r adeg yma o’r flwyddyn yn golygu
dychwelyd Proms Cymru, yn rhaglen
wythnos gyflawn sy’n cynnwys
campweithiau cerddorfaol, canu
gwerin, jazz a sioeau llawn hwyl 
i’r teulu. 

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig 
y BBC a Cherddorfa Ffilharmonig
Caerdydd yn dod i ben eu tymhorau 
yn grand o’u coea’, a daw’r Gyfres
Cyngherddau Rhyngwladol i ben 
yn arwrol yng nghwmni Cerddorfa
Ffilharmonig Würth. Caiff selogion
Strictly fwynhau’r cyplau dawnsio
neuadd Pasha ac Anya, a Kevin a
Karen, a bydd y plantos wrth eu
boddau’n gweld Bing yn Fyw. Mae’r
chwedl Nashville Gretchen Peters 
yn perfformio yn Lolfa L3, ac os mai
cael hwyl ydi’ch pethau chi mae yna
smaldod uchel-ael David Sedaris a
stand-up gwych gan Chris Ramsey.

Mae’r llyfryn hwn yn nodi diwedd fy
nghyfnod fel Rheolwr Neuadd Dewi
Sant. Ar ôl tair blynedd ar ddeg yma
rwy’n ymddeol, a hoffwn ddiolch i chi
am eich cefnogaeth wych i’r Neuadd
a’r New Theatre. Rwy’n gobeithio y
byddwch yn dal i fwynhau ein rhaglen
yn y ddwy oedfan yn y blynyddoedd
nesaf.

Roger Hopwood, Rheolwr 

07-31
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Mehefin a Gorffennaf 2018 a
Maes o Law.

32-34
Gwybodaeth am
Godi Tocynnau
Sut i godi’ch tocynnau a
manylion ein disgowntiau.

Cynnwys
Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: Noson yng Nghwmni David Sedaris, 
Chris Ramsey, Gretchen Peters, Grumpy Old Women

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

04-06
Proffil
Dewch i ail-fyw gyrfa ryfeddol
un o gantorion opera mwyaf
eu clod a mwyaf dylanwadol
yr ugeinfed ganrif yn Callas.

Yn berfformiad untro, dyma’r
sgorau gorau oll gan ddau o
gyfansoddwyr ffilm mwya’u
parch yr oesoedd yn cael eu
hadfywio gan y London
Concert Orchestra yn 
Zimmer vs Williams.

Gwêl Cyngerdd Llwyfan
Cantorion Cymreig bump o
gantorion ifainc mwyaf
dawnus y fro’n cystadlu am le
o fri yng nghystadleuaeth BBC
Canwr y Byd Caerdydd y
flwyddyn nesaf.
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Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan Sylw
Bar Pimm’s Gwib 

Dewch aton ni yn Lolfa L3 i’n Bar Pimm’s
Dros Dro sydd ar gael yn ystod Proms
Cymru.

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

£3.85 y gwydraid
£17.00 y jygiaid (5 gwydraid)

PERFECT PIMM’S 
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Neuadd Dewi Sant
Mehefin a Gorffennaf 2018

Act i fyddion Ar t ist ig

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

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

nhw ar gael drwy gydol 
y tymor, yn ddelfrydol i
gyfnod allweddol 2
ymlaen.

Am ragor o wybodaeth rhowch
ganiad i 029 2087 neu 8572 
neu e-bostio
artsactive@cardifff.gov.uk

LLEFYDD I FWYTA
Mae Bwyty’r Sêr ar gael i’w hurio’n breifat. 
Am wybodaeth, cysylltwch  â 02920 878463
st.davidshallcatering@cardiff.gov.uk 

Mae dewis blasus o Tapas ar gael yn aml
yn Lolfa Lefel 3. 

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

Ciniawa

  

  

  

  

 
  

  
  

 
  

  
  

gamelan cymuned
oedolion Neuadd Dewi
Sant, yn cynnwys
cyfansoddiadau
traddodiadol Java a
chyfansoddiadau o’r
gorllewin i’r gamelan. Mae
croeso i aelodau newydd
ymuno â’r cylch gallu
cymysg yma, waeth beth
fo’u profiad blaenorol.

SESIYNAU BLASU’R
GAMELAN I YSGOLION
Mae’r sesiynau’n para
dwyawr fel arfer ac maen

Tapas yn Lolfa L3  Pob platiad £4.50

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





Mae eu cyfansoddiadau ffilm ymhlith
mwyaf cofiadwy a phoblogaidd yr
oesoedd – ymhlith yr uchelfannau mae
ffefrynnau o ffilmiau megis Superman
(yn y llun), Star Wars, Inception, cyfres
Indiana Jones, Gladiator, E.T., a rhagor –
felly does dim dau nad ydi’r sioe yma’n
rhy dda i’w cholli…

Tocynnau: £16.50 – £47.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn (ynghyd ag
un cydymaith): pob tocyn £16.50 yr un.
Grwpiau o 10 neu fwy: 20% yn rhatach.

Ar Werth yn Awr

Codwch docynnau rhag blaen i weld
Zimmer vs Williams yn Neuadd Dewi Sant,
ddydd Sul 18 Tachwedd am dri o’r gloch.
Yn berfformiad untro, dyma’r sgorau gorau
oll gan ddau o gyfansoddwyr ffilm mwya’u
parch yr oesoedd yn cael eu hadfywio gan
y London Concert Orchestra a’r arweinydd
Pete Harrison.

Gweithiodd Hans Zimmer a John Williams
gyda rhai o gyfarwyddwyr enwoca’r byd ac
ennill gwobrau rhif y gwlith â ffilmiau a
werthodd yn ysgubol a chael clod enfawr.

SUL 18 TACHWEDD 3.00PM

ZIMMER VS WILLIAMS
Arweinydd: Pete Harrison
London Concert Orchestra
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Proffil



Dewch i ail-fyw gyrfa ryfeddol un o
gantorion opera mwyaf eu clod a mwyaf
dylanwadol yr ugeinfed ganrif yn Callas.

Niall Morris a sgrifennodd ac a
gyfarwyddodd y sioe ysblennydd yma, sy’n
dathlu’r gantores chwedlonol Maria Callas
(Máire Flavin), a atgyfodir drwy
ddelweddau atgofus ar sgrîn a’r actor
eiconig o Brydeiniwr, Simon Callow CBE,
yn adroddwr.

Canolbwynt Callas ydi ei charwriaeth â’r
teicw^n llongau Aristotle Onassis (Benedict
Nelson), ac mae’n cynnwys cerddoriaeth o
hoff operâu megis La Bohème, Madame
Butterfly, La Traviata, Tosca a Carmen – i
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CALLAS 
Bywyd a Cherddoriaeth Maria Callas

Proffil

gyd yn cael eu perfformio gan gantorion
adnabyddus drwy’r gwledydd a cherddorfa
lawn. At hynny mae yma ddatganiad
tanbaid o Nessun Dorma, ac
ymddangosiad cameo arbennig iawn gan
Jackie Kennedy (Anna Patalong).

Mae Callas yn dangos cyffelybiaethau
syfrdanol rhwng ei bywyd personol a’r
rolau a chwaraeodd ar lwyfan ac yn bwrw
golwg gyfareddol ar fyd enigmatig un o
berfformwyr enwoca’r oesoedd. 

Gewch chi weld Callas yn Neuadd Dewi
Sant ddydd Sul 3 Mehefin (3.00pm).

Mae’r tocynnau’n £24.50, £29.50, £34.50
a £37.00. Ar Werth yn Awr.
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The Chicago
Blues Brothers 
Mewn cynhyrchiad newydd
sbon danlli grai, mae’r
Chicago Blues Brothers yn
eu holau i fynd â chi’n ôl i
1980 i’r Palace Ballroom
Hotel. Gwledd ddwyawr o
ganeuon gwefreiddiol yn
cynnwys dros ddeugain o
hits, yn y cyngerdd na
ddaeth erioed i ben.

Treftadaeth Jake ac Elwood
sydd yma – yn heintus, ar
ei llawn hwyl, yn llawn
asbri a dros ben llestri –
wedi’i sbarduno ar gyfer
cenhedlaeth newydd.
Dyma barti ar lwyfan sy’n
berwi o egni ac yn rhy dda
i’w golli.
£26.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32). Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £1.50 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

GWENER 1  7.30pm
SADWRN 2  
Cwrdd a Chyfarch 6.30pm
Y Sioe’n Cychwyn am 7.30pm

Pasha Kovalev
The Magic of Hollywood
Goleuadau, Camera… Neuadd Ddawns! Strafagansa
ddawnsio a chanu yn sêr i gyd.

Daw seren Strictly Come Dancing y BBC, 
Pasha Kovalev, yn ei ôl ac i’w ganlyn ei sioe 
newydd sbon danlli grai ochr yn ochr â’i gymar
proffesiynol yn Strictly Anya Garnis. Bydd y sioe 
newydd anhygoel yma’n heigio gan befr a gwawl a
glamor a Pasha’n dod i’r llwyfan gyda’i ddawnswyr
bondibethma’n rhoi “perfformiadau sy’n haeddu
Oscar”, i gyd â thema Hollywood. 

Noson rhy dda i’w cholli. Enillodd Pasha Strictly Come
Dancing gyda Caroline Flack yn 2014 a sgorio mwy o
ddegau nag unrhyw ddawnsiwr proffesiynol arall ers
dechrau’r gyfres!

Yn gwmni i Pasha ac Anya daw disgyblion o Popstars
Dance Studios. Cyfle anhygoel i roi stondin i ddawnswyr
dawnus ifainc, yn rhan o sioe newydd Pasha.
£20.00 | £26.50 | £28.50
Hyn a hyn o docynnau Cwrdd a Chyfarch am £20.00 ar ben pris y
tocynnau (ar gael o’r Swyddfa Docynnau’n unig). Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 32). Grwpiau o
10 neu fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach. Defnyddwyr cadeiriau
olwyn (ynghyd ag un cydymaith): pob tocyn £26.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

Tudalen 34



Some Guys Have
All The Luck 
Stori Rod Stewart
Cynhyrchiad theatraidd tan
gamp ydi Some Guys Have
All The Luck, sy’n dathlu
gyrfa un o eiconau mwyaf roc
– o glerwr pen stryd hyd at
archseren ryngwladol! Mae
Paul Metcalfe yn traddodi
perfformiad diledryw a
charismatig hyd y manylyn
olaf ar wedd y canwr a’r
cyfansoddwr caneuon
chwedlonol yma. Mae’r sioe’n
cynnwys yr holl hits aruthrol
o yrfa anhygoel Rod megis
Maggie May, Baby Jane, Da
Ya Think I ‘m Sexy, Sailing,
You’re In My Heart a
Tonight’s The Night.
£23.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn
£2.00 yn rhatach (gweler tudalen
32). Gostyngiadau o £5.00 y tocyn i
aelodau o Glwb Selogion SMILER.
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Ar fynd
SUL 3  3.00pm IAU 7  7.30pm GWENER 8  7.30pm
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Callas – Bywyd
a Cherddoriaeth
Maria Callas
Dyma’r sioe gyntaf yn y
byd, wedi’i llwyfannu’n
gyflawn gyda cherddorfa,
am fywyd y seren opera
chwedlonol Maria Callas 
ac mae’n chwilio
carwriaeth enwog Callas 
â’r teicw^n llongau Aristotle
Onassis, a’i gadawodd ym
1968 i briodi gweddw’r
Arlywydd JFK, Jackie
Kennedy. 

Mae Callas yn dangos
cyffelybiaethau syfrdanol
rhwng ei bywyd personol
a’r rolau a chwaraeodd ar
lwyfan ac yn bwrw golwg
gyfareddol ar fyd enigmatig
un o berfformwyr enwoca’r
oesoedd.
£24.50 | £29.50 | £34.50
£37.00
Ar Werth yn Awr

Shostakovich 5
Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig
y BBC 
Thomas Søndergård
arweinydd
Baibe Skride ffidil

Tchaikovsky Concerto Ffidil
Shostakovich Symffoni Rhif 5

Mae’r gweithiau enwog 
yma ill dau’n dilyn adeg o
argyfwng i’r cyfansoddwr.
Roedd priodas Tchaikovsky
yn yfflon a gyrfa
Shostakovich yn y fantol. 
Yn hynny o beth, maen
nhw’n dyst i wytnwch y
cyfansoddwyr a’u medr
sgrifennu’n rhyfeddol o
rymus ac argyhoeddiadol.
£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu: £15.00 
Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

Tudalen 34 Tudalen 34

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



SADWRN 9  7.30pm SUL 10  3.30pm

Noson o
Glasuron Corawl
Yn cynnwys The Gift
of Life gan John
Rutter
Yn gwmni i Gôr
Cambrensis daw Côr
Noteworthy o Faesteg a
Con Voce o Ferthyr Tudful
yn première cyflawn
gerddorfaol Cymru gwaith
newydd John Rutter, 
The Gift of Life.

I gyfeiliant Cerddorfa
Cambrensis, dyma waith
newydd o bwys y bu mawr
aros amdano, sef dathliad
corawl mewn chwe
symudiad y ddaear fyw, 
y creu, a bywyd ei hun.
£14.00
Ar Werth yn Awr
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Cerddorfa Ffilharmonig Würth 
Stamatia Karampini arweinydd
Maxim Vengerov arweinydd/ffidil

Strauss Agorawd, Die Fledermaus
Saint-Saëns Rhagarweiniad a Rondo Capriccioso
Tchaikovsky Symffoni Rhif 6, Pathétique

Mae Agorawd opera boblogaidd Strauss yn frith o alawon
pefriol, a Concerto Ffidil Cyntaf bytholwyrdd Max Bruch
yn ddarn stondin Rhamantaidd sy’n adnabyddus am ei
urddas a’i sêl ramantaidd. Tân gwyllt cerddorol sy’n lliwio
darn stondin Saint-Saëns i’r ffidil ond teimladau tywyllach
sydd wrth wraidd symffoni olaf Tchaikovsky. Cwblhaodd
ei ffarwel â’r ffurf wythnosau cwta cyn ei farw ym 1893
ac mae’n dwyn ynghyd beth o’i gerddoriaeth fwyaf
cofiadwy, yn drwmfyfyriol ac yn daranol ill dau.

Dewch aton ni i Sgwrs Cyn y Cyngerdd am hanner awr
wedi dau yng nghwmni Jonathan James. Mae mynediad
i’r Sgwrs Cyn y Cyngerdd am ddim.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys rhaglen a gwydraid o Prosecco): £49.50.
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34
Tudalen 34



Ar fynd

Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd 
Michael Bell arweinydd
Kate Woolveridge mezzo
soprano

Mahler Symffoni Rhif 3

Wedi’i sgorio i gerddorfa
enfawr, dau gorws ac
unawdydd, dyma waith
arwrol a hudol ac mae’n 
un o’r gweithiau mwyaf
gafaelgar a dyrchafol a
sgrifennwyd erioed – 
emyn Mahler i Natur.

Dyma gyfle prin i glywed
gwaith fydd yn eich
gwefreiddio, eich cyffroi
a’ch cyfareddu, a’i fawredd
pur yn ddigon i fynd â’ch
gwynt chi.
£6.50 | £9.50 | £11.50 | £17.50
£23.50
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

MAWRTH 12  8.00pm
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Gwrando’r Gwreiddiau 
Gretchen Peters
Ers ugain mlynedd mae Gretchen Peters yn un o
artistiaid Nashville sydd fwyaf hoff a mwya’i pharch. 
Fe orseddwyd Peters yn Oriel Enwogion Cyfansoddwyr
Caneuon Nashville ym mis Hydref 2014 a chasglodd
anrhydeddau’n gyfansoddwr caneuon i artistiaid mor
amrywiol ag Etta James, Bonnie Raitt, The Neville
Brothers, Patty Loveless, George Strait, Bryan Adams 
a Faith Hill. 

Aeth ei halbwm o’r flwyddyn 2015, Blackbirds, yn 
syth i Rif Un yn siart Canu Gwlad a Gwerin gwledydd
Prydain ac yn siart pop deugain uchaf gwledydd
Prydain, a dyfarnwyd iddo Albwm y Flwyddyn a Chân 
y Flwyddyn. Rhyddheir ei halbwm newydd, sydd heb
eto’i enwi, ym mis Mai 2018.
£24.00 ymlaen llaw
£25.00 ar y diwrnod
Tocynnau Mantais Safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32). Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

GWENER 15  7.30pm 

Tudalen 34
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GWENER 22  7.30pm SUL 24  8.00pm

Grumpy Old Women 
To The Rescue
Yn serennu Jenny Eclair, Dillie Keane a
Lizzie Roper
Wedi alaru’n bwt ar slafio fel nafis a gorfod bod wrth yr
awenau byth a hefyd, mae’r Hen Wragedd Piwis wedi
rhoi eu hen draed cnapiog i fyny, ar ben eu digon o fod
yn bensiwnïars, wedi cael pen rhyddid o’r diwedd i
ymarfer lliwio eu lluniau eithafol, eu cerddorfa iwcalili a
gwneud eu cyffug hwyl a sbri. 

Ond, a’r byd mewn mwy o smonach nag erioed o’r
blaen, oes yna unrhyw beth all eu temtio i godi oddi ar
eu penolau i roi’r ffrwyn i’w goruwchbwerau a dod i’r
adwy unwaith eto?!

Dewch aton ni i awr a hanner o gomedi ‘llawn braster’,
‘yn cynnwys y batris’ newydd sbon danlli grai gan
feistresi piwisrwydd.

****‘Expect a party’
The Times

£27.00
O godi chwe thocyn neu ragor: pob tocyn £22.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

Tudalen 34

Paul Smith
Sioe Deithiol 
Hiya Mate 2018 
Yn dilyn llwyddiant
anhygoel 2017, mae 
Paul Smith yn dod â’i Daith
Arbennig 2018 i oedfan 
yn eich cyffiniau chi! 

Dewch at y digrifwr Sgows
clên, parod ei dafod, i
glywed rhagor o hanesion 
ei fywyd sy’n ddigri dat
ddagrau. 

Does dim dau na chewch
eich difyrru a does fiw i chi
golli un o sioeau comedi
gorau’r flwyddyn.
£20.00
Ar Werth yn Awr



Ar fynd
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LLUN 25  7.00pm

Cyngerdd
Stondin Haf
Cerddoriaeth
Gwent
Mae’r Cyngerdd Haf yma
yn rhoi llwyfan i
ddisgyblion o Flaenau
Gwent, Sir Fynwy,
Casnewydd a Thorfaen ac
yn addo’n deg bod yn
ddigwyddiad arbennig iawn
i’r gynulleidfa a’r
perfformwyr fel ei gilydd.
Yn ogystal â chyfraniadau
gan grwpiau Cerddoriaeth
Ieuenctid Gwent a
berfformiodd yng ngwyliau
rhanbarthol Music For
Youth ym mis Mawrth,
bydd yna gôr yn llu o
ysgolion o bob un
awdurdod. 
£7.50 | £9.50 | £11.50
Tocynnau mantais ar gael - y
ddau fand prisiau uchaf £1 yn
rhatach. Grwpiau o 10 neu fwy
pob tocyn £1 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Rubicon
Mae Golwg ar Ddawns 2018 yn hyrwyddo dyheadau
pobl ifanc mewn addysg uwchradd sy’n ymddiddori
mewn gyrfaoedd yn y celfyddydau. 

Mae’r digwyddiad yma’n rhoi gwybod i bobl ifanc am yr
amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw yn y
celfyddydau perfformio, ac yn neilltuol dawns. 

Bydd darlith enghreifftiol a pherfformiadau gweithiau
dawns wedi’u comisiynu’n arbennig yn ogystal â
ffilmiau yn y digwyddiad yma fydd yn rhoi gwybodaeth i
bobl ifanc, yn eu rhoi ar ben y ffordd ac yn eu
hysbrydoli i ymroi i’r datblygiad personol y mae galw
amdano ar gyfer gyrfaoedd yn y celfyddydau, gan
gynnwys dawns, theatr gerdd, theatr gorfforol a
chelfyddydau perfformio eraill.
Tocynnau: Digwyddiad Am Ddim

Tudalen 34

MAWRTH 26  10.30am – 2.00pm

Llun: Sian Trenberth
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MERCHER 27  7.30pm GWENER 29  7.30pm

The Roy Orbison Story –
Sioe Arbennig y Dengmlwyddiant
ar Hugain 
Barry Steele, a gydnabyddir yn eang yn un o blith canwyr
blaenllaw’r byd sy’n talu teyrnged i’r chwedl Roy Orbison
yn dod â cherddoriaeth yr O Fawr yn ôl i ganol y llwyfan.

Mae’r sioe hefyd yn cynnwys hits a sgubodd y siartiau a
berfformiwyd ac a enwogwyd yn wreiddiol gan George
Harrison, Del Shannon, Jerry Lee Lewis, ELO, Chris
Isaak, The Spencer Davis Group, The Traveling Wilburys
ac wrth gwrs yr O Fawr, i gyd o flaen sgrîn fawr, a
cherddorion aruthrol o ddawnus, sy’n cyrraedd ei
phenllanw mewn cydasiad anhygoel o glasuron aur solet
y chwe degau ac athrylith gerddorol gyfoes yr wyth degau
i gyd ar un llwyfan.
£23.00
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa
Symffoni Coleg
Brenhinol Cymru 
Mambo! Dathlu
Gershwin a Bernstein
Arweinydd – David Jones
Ffidil – Samuel Hau

Gershwin Cuban Overture
Szymanowsk Concerto Ffidil
Rhif 1, Op.35 (Samuel Hau,
unawdydd)
Gershwin Somebody Loves
Me, The Man I Love,
Fascinating Rhythm 
Bernstein Dawnsiau
Symffonig o West Side Story

Salsas ar hyd y nos yng
nghwmni George Gershwin
dan nen Cuba, ac ar
strydoedd cefn Efrog
Newydd mae giangiau
glasoed yn mynd benben i
gyfeiliant rhythmau dawns
gwefreiddiol. 
£14.00
Pobl ifanc dan 25 £6.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

Tudalen 34

Llun: www.philipgriffithsphotography.com



Ar fynd
SADWRN 30  7.30pm

City Voices
Cardiff 
Cyngerdd y
Dengmlwyddiant 
Dathlu corawl deng
mlynedd o City Voices
Cardiff

Mae City Voices Cardiff 
yn eich gwahodd i ddod
atyn nhw i ddathlu eu
Dengmlwyddiant yn grand
o’ch coea! Dewisodd y côr
eu hoff ganeuon o’r deng
mlynedd aeth heibio i
gyflwyno ei ‘Hits Mwyaf –
hyd yn hyn’, dathlu corawl
deng mlynedd o City
Voices Cardiff a rhywbeth
at ddant pawb –
cymysgedd go iawn o
genres ac arddulliau
cerddorol.
£13.00
Plant dan 12: £5.00. Myfyrwyr,
Pobl dros eu 60, Plant 12-18:
£10.00.
Dau gredyd y tocyn i
Gymunedau’n Gyntaf.
Ar Werth yn Awr
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SADWRN 7  7.00pm

Cyngerdd Llwyfan i 
Gantorion Cymreig 
2018
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Gareth Jones – Arweinydd
Sarah Gilford – Soprano
Angharad Lyddon – Mezzo soprano
Carly Owen – Soprano
Jessica Robinson – Soprano
Ellen Williams – Soprano

Pump o’r cantorion ifainc mwyaf dawns yng Nghymru
yn cystadlu am y cyfle heb ei ail i gynrychioli eu gwlad
yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd y
flwyddyn nesaf. 

Ar ddiwedd y cyngerdd bydd panel o fri yn cyhoeddi
pwy fydd yn canu dros Gymru yn 2019. I gyfeiliant
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad
Gareth Jones, rydym yn addo’n deg i chi noson o
gerddora o’r radd flaenaf gan sêr opera yfory.
£8.00 | £14.00 | £17.00 | £22.00
Myfyrwyr a phlant dan 16: £7.00. Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: £8.00 y tocyn.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34



SUL 8  3.00pm LLUN 9  7.30pm MAWRTH 10  7.30pm

Kevin and Karen
Dance – Taith
Fyw 2018
Yn dilyn taith début
benigamp y llynedd a
werthodd bob tocyn, mae
cariadon Strictly Kevin a
Karen Clifton yn eu holau
yn 2018 ac i’w canlyn sioe
newydd sbon danlli grai.
Gewch chi ddisgwyl taith
eiriasboeth, siglo cluniau
drwy’r Waltz, y Cha Cha, y
Fox Trot, y Tango a’r Salsa.
Mae’n berfformiad egnïol 
a’i lond o alawon bywiog,
coreograffi wna i’r galon
guro a gwisgoedd pefriol.

A chanddyn nhw gast
ategol o ddawnswyr yn gefn
a band sioe byw deuddeg
darn, angerdd pur sy’n 
dod ag actau enwocaf,
cynhyrfus Kevin a Karen 
i’r llwyfan.
£34.50 | £41.50 | £48.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £34.50 yr un. 
Ar Werth yn Awr

Bratislava Hot
Serenaders
Gyda’r Serenaders
Sisters
Y bedwaredd daith impact
yng ngwledydd Prydain, 
yn syth o’r Iseldiroedd, yr
Almaen, Rwsia a Llychlyn.
Cerddorfa un darn ar
hugain ddiledryw drawiadol
a chanwyr yn ail-greu
cerddoriaeth swing a
dawns y dau ddegau a’r 
tri degau. Glywch chi
Ellington, Basie, Whiteman,
Gershwin a rhagor, yn cael
eu chwarae â chyffro ac 
yn grand o’u co’. Mae hi’n
wefr o’r dechrau i’r diwedd
gan gerddorion a
chantorion sydd ymhlith
goreuon y byd, yn
chwarae’n ddiledryw 
i’w ryfeddu. 
£22.00 | £24.50 | £27.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

NOSON YNG NGHWMNI 

David Sedaris
Mae David Sedaris, digrifwr,
awdur sy’n gwerthu fel slecs
a seren y gyfres Radio 4
Meet David Sedaris, wedi
cyhoeddi taith yng
ngwledydd Prydain yn
2018. Yn sgìl ei ffraethineb
sardonig a’i sylwadau
cymdeithasol brathog, mae
David Sedaris heb ei debyg
ymhlith awduron hiwmor
America. 

Mae Sedaris yn chwalu
mwytheiriau diwylliannol a
chywirdeb gwleidyddol yn
ddeheuig i’w ryfeddu gan
brofi ei fod yn feistr ar
ddychan ac ymhlith yr
awduron mwyaf sylwgar 
sy’n mynd i’r afael â chyflwr
dyn heddiw. Cyhoeddir ei
lyfr diweddaraf, Calypso,
casgliad o draethodau, 
ym mis Mehefin.
£32.00
Ar Werth yn Awr
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Ar fynd
IAU 12  7.30pm GWENER 13  7.30pm

Chris Ramsey
yn Fyw 2018
Just Happy to Get
Out of the House 
Dyma’r digrifwr stand-up
arobryn a mawr ei glod gan
y beirniaid, llywydd ei sioe
adloniant deledu ei hun a
sioe stand-up ar Comedy
Central, un o hoelion wyth
Celebrity Juice a’r unig
berson erioed a roes Katie
Hopkins yn ei lle, Chris
Ramsey, yn dod â’i daith
fyw 2018 NEWYDD SBON
DANLLI GRAI i’r Neuadd.
Roedd dan ei sang y tro
dwetha felly bachwch eich
tocynnau cyn gynted ag y
medrwch! 
£22.00
Ar Werth yn Awr

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

NAVI – 
King of Pop
Mae’r Chwedl yn Mynd Rhagddi
Seren y cynhyrchiad penigamp yma ydi artist
teyrnged Michael Jackson blaenllaw’r byd, Navi, 
ac ato gitarydd eiconig MJ – Jennifer Batten.

Dewiswyd Navi gan Michael yn ddyblwr corff
swyddogol ac yn ddiweddar fe’i dewiswyd gan
Hollywood i serennu mewn ffilm fawr am y canwr,
sydd ar fin ymddangos.

Jennifer oedd “llaw dde” Michael am dros ddeng
mlynedd, yn perfformio ar dair taith y byd Jackson 
a werthodd bob tocyn.
£23.00 | £25.00
Plant dan 16: £4.00 yn rhatach.
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £4 yn rhatach
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34



MERCHER 25 –
SADWRN 28  
1.00pm – 5.00pm

MAWRTH 31  10.30am,
1.00pm & 4.00pm

MAWRTH 24  1.00pm

Bing yn Fyw
Dewch at Bing, Sula, Coco
a Pando i’w gweld yn dysgu
adrodd straeon drwy gogio,
gwisgo i fyny a chanu
caneuon. Mae Flop ac
Amma yno i roi help llaw,
ond yn y byd hud yma o
gogio bach dyw pethe
ddim bob amser yn 
mynd yn ôl y bwriad... 

Dyma roi bywyd i
ffefrynnau CBeebies 
mewn cynhyrchiad llwyfan
newydd sbon danlli grai
llawn hwyl, chwerthin,
cerddoriaeth a
phypedwaith hudol. 
Oedolyn: £19.00 | Plentyn: £17.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
(ynghyd ag un cydymaith): pob
tocyn £17 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Cyngerdd
Soundworks
Lefel 1
Mae Actifyddion Artistig 
yn cyflwyno cyngerdd ar
Lefel 1 Neuadd Dewi Sant
yn rhan o’u prosiect
Soundworks i oedolion a
phobol ifanc a chanddyn
nhw anawsterau corfforol a
dysgu. Mae’r cyngerdd byr
yma’n rhy ddaw i’w golli, yn
cynnwys rhaglen amrywiol o
gerddoriaeth ddifyr ac
ysgafn a berfformir gan roi
digonedd o le i’r gynulleidfa
gymryd rhan.

Addas i bob oed, rhaid i
blant dan un ar ddeg fod
yng nghwmni oedolyn
cyfrifol.
£7.50

Cynllun
Cyfansoddwyr
Ifainc
Lefel 1
Bydd y cwrs haf eleni’n
bwrw golwg ar sgrifennu
cerddoriaeth i ffilmiau/
gemau gyda’r cyfansoddwr
Rob Westwood.

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

Mae’r cynllun AM DDIM. I
gael rhagor o wybodaeth ac
i ymgofrestru ar y cwrs yma
ewch i: http://artsactive.
eventbrite.com
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SADWRN 21 GORFFENNAF – SADWRN 28 GORFFENNAF

PROMS CYMRU 2018
Ar fynd o 21 tan 28 Gorffennaf, mae Proms Cymru 2018 yn cynnwys
cymanfa syfrdanol o berfformiadau gan y Royal Philharmonic Orchestra,
Bournemouth Symphony Orchestra, Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
a llond gwlad at hynny.

O ffefrynnau bythol megis y Strafagansa Glasurol! a feginir gan y 1812
a’r Proms Pres a Lleisiau hyd at ein noson gwbl newydd o’r Pictiwrs a’r
Dramâu Cerdd sy’n rhoi llwyfan i John Owen Jones y seren theatr gerdd
sy’n enwog drwy’r byd yn grwn, The Armed Man aruthrol Syr Karl Jenkins,
ac at hynny wrth gwrs Noson Olaf Proms Cymru ddirfawr, ddigymar, 
sydd eleni’n cynnwys y gyn-delynores Frenhinol ‘Y Ferch â’r Delyn Aur’
Claire Jones. 

Mae yma hefyd y Prom Tidli, Proms y Teulu, yr Organ, a’r Prom Gwerin 
a Jazz i edrych ymlaen atynt felly’n ddi-os mae yna rywbeth i bawb yn
Proms Cymru 2018.

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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SADWRN 21 – SADWRN 28 (AC EITHRIO SUL 22) 10.30am

Prom Tidli
Cherry Pie’s Holiday Adventure
Perfformir gan: Richard Berry, Helen Woods a Band y Prom Tidli

Lefel 1

Mae’n bryd i chi dynnu’r llwch oddi ar y bwcedi a’r rhawiau ’na -
mae Cherry Pie yn mynd â ni ar ei gwyliau anturus. Gewch chi
hwyl ar lan y môr ac yn y ffair, yn crwydro yn y fforestydd glaw,
trenau, awyrennau a reid balw^n hefyd; peidiwch â cholli eich
antur gerddorol eich hun. Mae’r Ffidil, y Basgrwth a’r Clarinét yn
cael stondin yng nghanol caneuon gwirion, anturiaethau hudol
ac adrodd straeon.

Cynhyrchir y Prom Tidli gan Actifyddion Artistig, yn drêt
cerddorol i’r plantos a’r bobol fawr sy dan eu gofal nhw.

‘Tiddly it may be titled, but massive is the impression 
it will leave on your child.’
adolygiad y South Wales Echo o’n cynhyrchiad yn 2015.

£7.50
Rhaid i Oedolion a Phlant fod â thocyn (plant dan flwydd oed yn mynd AM DDIM).
Ar Werth yn Awr 

SADWRN 21  7.30pm

Syr Karl Jenkins – The Armed Man
Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
David Adams, Ffidil 
Côr Gw^ yl Proms Cymru
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Mae Proms Cymru 2018 yn cychwyn â’n teyrnged i
ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnwys cerddoriaeth 
gan Walton, Elgar Vaughan Williams a Syr Karl Jenkins.

Dewch i glywed mawredd gwefreiddiol Preliwd a Ffiwg Spitfire,
Finale ysblennydd Amrywiadau Enigma, ynghyd â harddwch
lleuerog The Lark Ascending a The Armed Man sy’n syfrdanu 
ac yn ysbrydoli.

Bydd y rhaglen yn cynnwys: Walton Spitfire Preliwd a Ffiwg, 
Vaughan Williams The Lark Ascending, Elgar Amrywiadau Enigma,
Finale, Jenkins The Armed Man
Tocynnau: £9.00 – £40.00
*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.
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Ar fynd
SUL 22  3.00pm

Prom y Teulu
Carnifal yr Anifeiliaid 
a Ffrindiau Söolegol Eraill…
Sploet o berfformiad Carnifal yr Anifeiliaid enwog Saint-Saëns ydi
uchelfan y dathliad cerddorfaol gwych yma o’n ffrindiau pluog
neu flewog.

Cynffonau, cennau, pawennau neu grafangau – mae’r cyngerdd
yma i’r dim i gyflwyno’r gerddorfa a’i hofferynnau!
£11.50
Plant 5 – 16 oed: £7.50 yr un
Plant dan5: Am Ddim

LLUN 23 1.00pm

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

Yn y cyngerdd yma clywir y repertoire gwefreiddiol o
gerddoriaeth i’r utgorn a’r organ, ar amryfal offerynnau pres fydd
yn cael eu hegluro a’u harddangos. Ymhlith y rhain mae utgyrn
symffonig modern a ‘Piccolo’, y Flugelhorn ac offeryn Baróc
hanesyddol. Bydd cerddoriaeth o’r ddeunawfed ganrif hyd at yr
ugeinfed yn cyflwyno’r gynulleidfa i gyneddfau arwrol a
thelynegol yr utgorn.

www.crispiansteeleperkins.com
£8.00
Tocynnau Mantais Safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 32).
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LLUN 23 8.00pm

Prom Gwerin Gwrando’r Gwreiddiau
Calan
Bywyd yn byrstio o’r ffidlau, y gitâr, yr acordion, y bagbibau a
dawnsio stepio.

Mae Calan yn chwythu tân i’r hen draddodiadau â’u rhythmau
heintus a’u hactau gwefreiddiol cyn toddi’n ganeuon gyda’r
harddaf a’r mwyaf atgofus.
£15.50 ymlaen llaw
£16.50 ar y diwrnod 
Plant dan 15: £5.00
Aelodau REACT: £10.00
Tocynnau mantais safonol (ac eithrio plant): pob tocyn £2.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 32).

MAWRTH 24  7.30pm

Strafagansa Glasurol!
Bournemouth Symphony Orchestra
Robert Court, Organ
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Croeso’n ôl i’r Bournemouth Symphony Orchestra i Proms Cymru
i’n Strafagansa Glasurol! sef noson o hoff gerddoriaeth gan
gyfansoddwyr mwya’r byd, sydd eleni hefyd yn cynnwys organ
ogoneddus Neuadd Dewi Sant. 

Dewch aton ni i noson o rai o’r themâu cerddorol mwyaf
dramatig ac atgofus a gyfansoddwyd erioed, o Agorawd Thieving
Magpie Rossini, drwy Carmen Bizet, a Scheherazade befriol
Rimsky-Korsakov, a’r cwbl yn dod i ben yn Finale Symffoni 
Saint-Saëns i’r Organ ac Agorawd 1812 arwrol Tchaikovsky. 

Bydd y rhaglen yn cynnwys: Rossini The Thieving Magpie,
Agorawd, Tchaikovsky Sleeping Beauty, Pigion, Mascagni
Cavalleria Rusticana, Intermezzo, Rimsky-Korsakov Scheherazade,
Pigion, Saint-Saëns Symffoni’r Organ, Finale, Elgar Pomp &
Circumstance Rhif 4, Bizet Carmen, Pigion, Borodin: Danses
Polovtsiennes,Tchaikovsky Agorawd 1812 
Tocynnau: £9.00 – £40.00
*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.
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Ar fynd
MERCHER 25  7.30pm

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

Glywch chi hud Myfanwy gan Parry, mawredd Crown Imperial
Walton, ac at hynny Cwm Rhondda, Tydi a Roddaist a rhagor, 
yn ein Prom Pres a Lleisiau bythol-boblogaidd. Noson frwd o
emynau mawr Cymru, cytganau opera a hoff weithiau clasurol
yng nghwmni band yn llu a chôr meibion deucan llais o Gymru.
Cymru am byth!

Bydd y rhaglen yn cynnwys: 
Walton Crown Imperial
Wagner Roman War Song
Coleman Rhythm of Life
Thomas Llanfair
Hartsough Gwahoddiad
Gounod Faust, Corws y Milwyr 
Parry Myfanwy
Jones Y Tangnefeddwyr
Stravinsky The Firebird, Pigion
John Hughes Cwm Rhondda
Arwel Hughes Tydi A Roddaist

Tocynnau: £9.00 – £40.00
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IAU 26 7.30pm

Prom Jazz
Matt Ford a’r Capital City Jazz Orchestra yn dathlu
Sinatra a Brenhinoedd Swing
Dewch at feibion Caerdydd, y Capital City Jazz Orchestra, a’r
canwr gwych Matthew Ford i noson sy’n dathlu’r gwron Frank
Sinatra a Brenhinoedd Swing. Mae yma ganeuon o oes swing gan
Tony Bennett, Bobby Darin, Sammy Davis Jnr a Matt Monro a’u
tebyg ac wrth gwrs y gwron Frank Sinatra ac mae hon yn addo’n
deg bod yn noson o jazz Big Band sy’n mynd i’r hwyl.
£16.50
Tocynnau Mantais Safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler tudalen 32).
Ar Werth yn Awr

GWENER 27 7.30pm

Noson o’r Pictiwrs a’r Dramâu Cerdd
Royal Philharmonic Orchestra
John Owen Jones
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Dewch at Owain Arwel Hughes a’r Royal Philharmonic Orchestra
i’n noson aruthrol o’r Pictiwrs a’r Dramâu Cerdd, yn cynnwys
seren ddigymar Phantom, Les Misérables a rhagor, John Owen
Jones. 

Peidiwch â cholli’r cyngerdd ysblennydd yma i selogion pictiwrs a
dramâu cerdd, yn hen ac ifanc, sy’n cynnwys detholiad i dynnu
dw^ r o’ch dannedd chi o’r sgorau theatr gerdd mwyaf ysblennydd
a hoff draciau sain corwyntoedd Hollywood yr oesoedd. 

Bydd y rhaglen yn cynnwys: John Williams Superman, Harry Potter,
E.T., Lloyd-Webber 'Til I Hear You Sing Once More (o Love Never
Dies), Lloyd-Webber Music of the Night (o Phantom of the Opera),
Zimmer Pirates of the Caribbean, John Williams Schindler’s List,
Jurassic Park, Schönberg Suddenly / Bring Him Home (o Les
Miserables), Bernstein Somewhere (o West Side Story), 
Shore Lord of the Rings, John Williams Star Wars
Tocynnau: £9.00 – £40.00
*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.
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Ar fynd
SADWRN 28 7.30pm

Noson Olaf Proms Cymru
Royal Philharmonic Orchestra
Claire Jones, y delyn
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

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

Mae’r Noson Olaf eleni’n rhoi llwyfan i’r gyn-delynores frenhinol
Claire Jones, perfformiad cynta’r byd gweithiau newydd gan
Chris Marshall a Gareth Wood, ac at hynny holl hwyl a sbri
arferol a mawredd y Noson Olaf. 

Bydd y rhaglen yn cynnwys: 
Shostakovich Agorawd Gw^yl
Khachaturian Spartacus, Adagio
Marshall Homecoming perfformiad première byd
Wood Concerto i’r Delyn perfformiad première byd
Tchaikovsky Swan Lake, Finale
Elgar Pomp & Circumstance Rhif 1
John Williams Across the Stars (o Star Wars)
Puccini O Mio Babbino Caro
Strauss Tritsch-Tratsch Polka
Wood Caneuon Cymru 
Tocynnau: £9.00 – £40.00
*Pecyn cerddorfaol Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.
** Tocynnau promenâd sefyll ar gael i’r digwyddiad yma’n unig.
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Tudalen 34

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

Claire Jones
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PRISIAU 
£9.00 | £14.00 | £19.00 | £23.00 | £30.00 | £32.50 | £35.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys gwydraid o Pimm’s a rhaglen cyfarch): £40.00.

Cofiwch mai i Noson Olaf Proms Cymru yn unig y mae tocynnau Promenadio sefyll ar gael.

Disgowntiau    
Pecyn i gyngherddau cerddorfaol Proms Cymru ill pedwar, â disgownt 5%
£34.20 | £53.20 | £72.20 | £87.40 | 114.00 | £123.50 | £133.00

Pecyn i’r digwyddiadau arwyddnod ill PUMP, â disgownt 5%
£42.75 | £66.50 | £90.25 | £109.25 | £142.50 | £146.25 | £166.25

Tocynnau Teulu
Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand
prisiau uchaf), a phob plentyn ychwanegol at hynny am ddim ond £5.00. 

Tocynnau mantais
Plant dan 16, myfyrwyr, pobl anabl ynghyd ag un cydymaith a hawlwyr: hanner y seddi pris llawn mewn
cyngherddau cerddorfaol gyda’r hwyr (mae gofyn prawf o hawl pan gasglwch eich tocynnau, tocynnau
mantais heb fod yn berthnasol i brisiau pecynnau, Tocynnau Platinwm na thocynnau’r pris isaf).

Grwpiau o 10-19: pob tocyn £2.00 yn rhatach o dalu amdanynt erbyn 18 Mai (pob tocyn £1.00 yn rhatach
ar ôl y dyddiad hwn).
Grwpiau o 20 neu fwy: pob tocyn £3.00 yn rhatach o dalu amdanynt erbyn 18 Mai (pob tocyn £1.50 yn
rhatach ar ôl y dyddiad hwn).
Cysylltwch â ni ar y Llinell Boeth Grwpiau 029 2087 8444 i godi tocynnau i’ch grw^p.
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: pob tocyn £1.00 yn rhatach (uchafrif o 4). Yn berthnasol i docynnau sengl 
yn unig a heb fod ar gael nac i becynnau na Thocynnau Platinwm.

© Kiran Ridley© Kiran Ridley
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Maes o Law

* Ar Werth yn Awr 

AWST 2018
Mercher 1 & Drysau Blame it on Bianca Del Rio*
Iau 2 7.00pm
Gwener 31 7.30pm Noson yng nghwmni Ant Middleton*

MEDI 2018
Sadwrn 1 8.00pm The Dreamboys – Taith 2018 ym Mhrydain*
Iau 6 7.30pm You Win Again*
Mawrth 11  8.00pm Capital City Jazz Orchrestra
Sadwrn 15 & 8.00pm Dave Gorman*
Sul 16
Llun 17  7.30pm Alexandra Burke*
Mercher 19 8.00pm Dionne Warwick*
Iau 20 7.30pm Noson yng Nghwmni Simon Reeve*
Gwener 21 Drysau Europe – Tour The Earth 2018*

7.00pm
Mawrth 25   8.00pm Blowzabella – Gwrando’r Gwreiddiau | Lolfa L3
Iau 27 8.00pm At Last: The Etta James Story*
Gwener 28 7.30pm Jurassic Park mewn Cyngerdd*
Sul 30 7.30pm Let’s Hang On*

DR JOHN
COOPER 
CLARKE
Plus Special Guests

ALEXANDRA
BURKE
Y gantores enaid, yr actor 
ac un o sêr Strictly yn 
gwneud ei début yn y Neuadd

Llun
17 Medi 7.30pm

£29.50 & £34.50



* Ar Werth yn Awr 

Neuadd Dewi Sant
Mehefin a Gorffennaf 2018

Sul 30 Medi 7.30pm
£26.00

£27.00

Noson yng Nghwmni

SIMON
REEVE

Iau
20 Medi
7.30pm

£27.00
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* Ar Werth yn Awr 

HYDREF 2018
Llun 1 7.30pm Rip It up for the 60s*
Mawrth 2 7.30pm Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau’r Cefnfor*
Mercher 3 8.00pm Ross Noble*
Gwener 5 7.30pm Sixties Gold*
Sadwrn 6 7.30pm Bowie Experience: Golden Years Tour*
Mercher 10 7.30pm The Proclaimers*
Mercher 17 7.30pm Joan Armatrading*
Iau 18 7.30pm Neil Oliver
Sadwrn 20 Drysau Level 42*

7.00pm
Sul 21 7.30pm Whitney – Queen of the Night
Mercher 24 Drysau Caro Emerald*

7.00pm
Iau 25 Drysau Michael Bolton mewn Cyngerdd*

7.00pm
Sadwrn 27 7.30pm Jamie Smith’s MABON – Gwrando’r Gwreiddiau | Lolfa L3
Mercher 31 7.30pm King Crimson*

Sadwrn 6 Hydref 7.30pm
£26.50



TACHWEDD 2018
Iau 1 7.30pm Soul II Soul – Taith y Dengmlwyddiant ar Hugain*
Gwener 2 7.30pm Levison Wood*
Mawrth 6 7.30pm The Stylistics*
Mercher 7 8.00pm Queen Extravaganza*
Iau 8 8.00pm David O’Doherty*
Gwener 9 8.00pm Joe Lycett*
Gwener 16 7.30pm Show of Hands*
Sul 18 3.00pm Zimmer vs Williams*
Iau 22 7.30pm Deacon Blue*
Gwener 23 Drysau 7.00pm Billy Ocean*
Sul 25 3.00pm Pedwar Tymor yng Ngolau Cannwyll*
Iau 29 Drysau 7.00pm Katie Melua*

RHAGFYR 2018
Sul 2 Drysau 7.00pm Dr John Cooper Clarke*
Llun 17 7.30pm The Bootleg Beatles*

MAWRTH2019
Iau 14 7.30pm The Sensational 60s Experience*

Neuadd Dewi Sant
Mehefin a Gorffennaf 2018
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Noson yng Nghwmni 

KING
CRIMSON
Mercher
31 Hydref 
7.30pm

£57.00 & £72.00



Maes o Law

AT LAST: 
THE ETTA JAMES
STORY
Yn cynnwys Vika Bull & 
The Essential R&B Band

Iau
27 Medi
8.00pm

£30.50
Tocynnau Platinwm (Seddi Premiwm) £40.50 

* Ar Werth yn Awr 

FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT

Enw:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Teleffon:

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

A wnewch chi godi £18 ar fy  Mastercard Visa 

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

Rhif y Cerdyn

Dyddiad Cychwyn:

Dyddiad Terfyn:

Rhif cyhoeddi (Switch yn unig)

Llofnod Deiliad y Cerdyn

Cadwch Mewn
Cysylltiad ac Mewn
Cywair – Dewch yn
Gyfeillion Pennaf!



Neuadd Dewi Sant
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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.

Yfed Cyfrifol
A ninnau’n oedfan adloniant trwyddedig rydym yn
hybu yfed cyfrifol.  Os bydd unrhyw gwsmeriaid yn
dangos arwyddion o feddwdod, ymosodedd neu
ymddygiad gwrthgymdeithasol, oherwydd diod neu
rywbeth arall, cânt eu hebrwng o’r adeilad ac ni
chynigir dim ad-daliadau tocynnau.
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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. I godi tocynnau, rhowch ganiad i’r
Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

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.


