
07-21
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Awst a Medi 2018 a Maes 
o Law.

22-24
Gwybodaeth am
Godi Tocynnau
Sut i godi’ch tocynnau a
manylion ein disgowntiau.

Cynnwys
Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: Bianca Del Rio, Jurassic Park, Biffy Clyro, Dionne Warwick, Ant Middleton 

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

04-06
Proffil
You Win Again: drama
gerdd anhygoel yn olrhain
hanes a cherddoriaeth y
Bee Gees.

Noson yng Nghwmni
Simon Reeve: anturiwr,
awdur sy’n gwerthu fel
slecs a chyflwynydd teledu
pur arbennig.

At Last: The Etta James
Story.
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Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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

Os nad oes arnoch bellach eisiau cael manylion digwyddiadau i ddod yn y New Theatre/Neuadd Dewi Sant,
cysylltwch â’n swyddfa docynnau ar 02920 87 84 44 a gofyn am gael eich tynnu oddi ar ein rhestr bost.
Mae Cyngor Caerdydd yn gofrestredig gyda’r Swyddfa Comisiynwyr Gwybodaeth, rhif Z5832396.
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Gamelan

Ugain mlynedd yn ôl ym 1998 bu i’r set gyntaf,
a’r unig set gyflawn yng Nghymru, o offerynnau
Gamelan efydd Java gyrraedd Neuadd Dewi
Sant. Y flwyddyn honno, er anrhydedd i ddyfod 
y gamelan, sefydlwyd yr ensemble o chwaraewyr
cymuned, Gamelan Caerdydd.  Mae aelodau
Gamelan Caerdydd yn dysgu chwarae,
perfformio a throsglwyddo eu medrau ar y
gamelan.

Yn offeryn addysgol, yn ystod sesiynau blasu
dwyawr rhoes Gamelan Neuadd Dewi Sant i
ddisgyblion o bob cwr o Dde Cymru ac
ymhellach draw brofiad cerddora dihafal,
cynhwysol a chwbl wahanol. Cyflwynodd
gweithdai Trïo’r Gamelan yr offerynnau a’u
seinfyd i unrhyw un sydd am roi cynnig arni,
beth bynnag y bo eu hoed neu eu profiad.

Ym mis Medi eleni byddwn yn dathlu
ugeinmlwyddiant y Gamelan yng Nghymru 
drwy ymuno â’r Southbank Gamelan Players
(Llundain) a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru yn ystod penwythnos o ddigwyddiadau,
gweithdai diwylliannol a pherfformiadau
Gamelan Java.

Dewch aton ni i W
^
yl Gamelan Festival ac

ymdrwytho yn niwylliant Java.

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru
Gwener 21 Medi 
Wayang (Drama Draddodiadol
Pypedau Cysgodion)
8.00pm tan hwyr

Neuadd Dewi Sant 
Sadwrn 22 Medi
Trïo Gamelan Java
10.00am – 11.30am
Trïo Gwneud Pypedau Cysgodion
11.45am – 1.00pm 
Trïo Pypedwaith Java
2.00pm – 3.00pm
Trïo Dawns Java
3.15pm – 4.15pm
Morio Canu i’r Gamelan
4:30pm – 5:30pm
Sul 23 Medi
Cerddoriaeth a Dawns Java
Gamelan Caerdydd yn Dathlu
Ugain Mlynedd
3.00pm 

Y GAMELAN YN NEUADD DEWI SANT
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Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 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
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Yn y noson wych yma o theatr gerdd,
cawn nid yn unig bortreadau anhygoel o
Barry, Maurice a Robin Gibb – mae hefyd
yn gynhyrchiad bendigedig, byw i gyd,
sy’n adfywio eu caneuon godidog.

Dewch aton ni i’r swae o gyngerdd
syfrdanol yma, fydd yn mynd â chi ar
daith gerddorol drwy’ch hoff ganeuon i
gyd, gan gynnwys: Night Fever, Stayin’
Alive, More Than A Woman, You Should
Be Dancing, How Deep is Your Love?, 
Jive Talkin’, Tragedy, Massachusetts,
Words, I’ve Got to Get a Message to You,
Too Much Heaven, Islands in the Stream,
Grease, If I Can’t Have You a llawer at
hynny!

Mae’r cynhyrchiad ysgubol o ddilys yma’n
ymorol bod treftadaeth anhygoel y brodyr
Gibb o ganeuon hit clasurol yn dal yn fyw
heb os nac onibai.

Iau 6 Medi 7.30pm
£28.00

Mae’r ddrama gerdd anhygoel yma’n adrodd
stori un o fandiau mwyaf ein hoes, o’u
llwyddiannau cynnar hyd at eu dirywio
dinistriol ac ymlaen at eu dringo fel seren
wib yn ôl tua’r brig… a dyna i chi’r Bee
Gees a werthodd filiynau’n llu – yr arch-
grw^p sy’n gyfarwydd ac yn hoff gennym
heddiw. 

Nid yn unig roedd y Brodyr Gibb yn feistri’r
sioe gyngerdd, yn berfformwyr caneuon a
ddiffiniodd genedlaethau, ond daethant
hefyd yn gyd-gyfansoddwyr caneuon
ymhlith y mwyaf erioed. Fodd bynnag, 
nid hawdd erioed fu eu taith tua’r brig…

Mae You Win Again yn ymestyn dros y
Chwe Degau, y Saith Degau a’r Wyth
Degau, mewn set odidog, a’r stori’n mynd
rhagddi o flaen cefnlen gyfareddol goleuni
a chysgod. Dyma’r cantoresau pefriog, yr
arch-sêr, a aeth â llawer o’r caneuon
gyfansoddodd y Brodyr Gibb i frig y
siartiau, mewn cyferbyniad â’r “llygredd
allanol tywyll” oedd yn bla ar fywydau’r tri
brawd.

Tudalen 24
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mwyaf anghysbell y byd. Mae Simon wedi
osgoi bwledi ar ffiniau, wedi hela gyda
Phrysgoedwyr y Kalahari, plymio gyda
chythreuliaid y môr, morloi a morgwn,
trechu malaria, cerdded drwy feysydd
ffrwydron, dilyn trywydd llewod ar ei
ddeudroed, dysgu pysgota gan Arlywydd
Moldofa, wedi cael ei fabwysiadu gan gyn-
helwyr pennau, a’i gadw yn y ddalfa gan y
KGB am ysbïo. Darlledwyd anturiaethau
Simon mewn dwsinau o wledydd gyda
chyfareddu miliynau. 

‘When it comes to explaining complex
issues in simple terms, Simon Reeve is
an expert…a man whose very name is 
a guarantee of interesting television.
Outstanding.’ Observer

Dewch ato yn y Neuadd  
Iau 20 Medi, 7.30pm
£27.00
Tocyn Teulu (2 Oedolyn a 2 o blant 
Dan 16 oed): £75.00
Iau na 16: £19.50 yr un 

Anturiwr, un o’r awduron ymhlith
gwerthwyr gorau’r New York Times a
chyflwynydd teledu ydi Simon Reeve a
deithiodd i dros gant ac ugain o wledydd 
a gwneud cyfresi teledu mawr eu gwobr 
i’r BBC. Ymhlith y rhain mae Caribbean,
Sacred Rivers, Indian Ocean, Tropic of
Cancer, Equator, Tropic of Capricorn,
Pilgrimmage, Ireland, Australia (enillydd
Gwobr y Wasg British Travel am raglen 
yn y categori Darlledu Teithio), Greece, 
Big Life Fix a’i ddwy gyfres newydd 
Turkey (2017) a Russia (2017).

Chwedl y BBC, Simon ydi teithiwr mwyaf
anturus teledu Prydain, ac ar ôl degawd 
a dreuliwyd yn gwneud mwy na deg a
thrigain o raglenni mae Simon bellach 
yn wyneb cyfarwydd ar y teledu ym
Mhrydain, yn adnabyddus ar gorn ei
deithiau rhyfeddol dramor. Mae’r rhan
fwyaf o raglenni dogfen Simon yn cyfuno
teithio ac antur ag achosion byd-eang yr
amgylchedd, bywyd gwyllt a chadwraeth 
ac aethant ag ef ar draws jynglau,
anialdiroedd, mynyddoedd a moroedd i rai
o ranbarthau harddaf, mwyaf peryglus a

NOSON YNG NGHWMNI 

SIMON REEVE

Tudalen 24
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Yn Melbourne yn 2013 y cafodd y sioe
sgubol o lwyddiannus yma ei première
byd a byth ers hynny mae’n llenwi hyd y
fyl theatrau drwy hyd a lled Awstralia a
Seland Newydd. Yn 2016 aeth y sioe yn ei
hôl i Melbourne ar gyfer tymor a werthodd
bob tocyn yng Nghanolfan y Celfyddydau
ac ym mis Gorffennaf aeth y sioe â hi am
drydydd tymor yn y Sydney Opera House.
Yng ngwanwyn 2017 aeth At Last - The
Etta James Story ar daith yng ngwledydd
Prydain a gwerthu pob tocyn mewn
theatrau yn Llundain, Lerpwl, Manceinion
a thrwy hyd a lled y wlad, a chael
adolygiadau pum seren a
chymeradwyaeth sefyll am a welech chi
ym mhob man lle chwaraeodd.

Iau 27 Medi 8.00pm
£30.50 | £40.50

Yn ystod gyrfa faith a thymhestlog a’i
gwelodd yn ennill chwe Gwobr Grammy 
a seren ar Rodfa Enwogion Hollywood,
dylanwadodd Etta James ar hylltod o
artistiaid yn cynnwys Diana Ross, Janis
Joplin, Stevie Wonder, y Rolling Stones 
a Rod Stewart a chydnabyddir iddi
ysbrydoli gyrfaoedd cenhedlaeth newydd
o ganwyr megis Christina Aguilera, 
Joss Stone, Adele a’r ddiweddar 
Amy Winehouse.

Trista’r sôn, cyd-darodd rhaglen wyllt
recordio a theithio Etta â’i phroblemau
dibyniaeth fwyfwy ac yn nhreigl amser nid
yn unig roedd yn canu’r felan... roedd yn
byw ac yn bod y felan. Drwy drugaredd,
bu ei hawch am fywyd a’i grym cymeriad
yn gyfrwng iddi orchfygu ei demoniaid a
daliodd i recordio a pherfformio hyd at ei
saith degau. Gyda pharch, dyma ei stori.

AT LAST 
THE ETTA JAMES STORY
YN SERENNU 
VIKA BULL

Tudalen 24
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Côr a
Cherddorfa
Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru
Carlo Rizzi arweinydd
Bernstein 
Chichester Psalms
Mahler 
Symffoni Rhif 5

Am y tro cyntaf yn eu
hanes ar y cyd, mae Côr a
Cherddorfa Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru’n cyfuno i
ddathlu Canmlwyddiant
Leonard Bernstein â
pherfformiad o’i Chichester
Psalms hyfryd. Y Gerddorfa
piau’r ail hanner, yn mynd
i’r afael â Phumed
Symffoni enfawr Mahler.
Cyflenwir y ddau waith dan
arweiniad y Maestro Rizzi
yn ei berthynas ffrwythlon
barhaol â’r Gerddorfa.
£14.00
pobol ifanc dan 25: £5.00 yr un.
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Blame it on
Bianca Del Rio
Mae hi yn ei hôl! Ar ôl taith
yng ngwledydd Prydain a
werthodd bob tocyn yn
2017, daw un o hen stejars
RuPaul's Drag Race a’r
clown mewn gw^n atgas
rhyngwladol, Bianca Del
Rio, yn ei hôl i wledydd
Prydain ac i’w chanlyn 
ei sioe newydd sbon 
danlli grai.

Oed 16+
£37.00
VIP 1 (Dieuog) £75.00
VIP 2 (Euog) £150.00
Pecynnau VIP ar gael o
www.thebiancadelrio.com
Ar Werth yn Awr
1 Awst – Pob Tocyn Wedi’i
Werthu. Tocynnau ar gael o hyd 
ar gyfer 2 Awst.

MERCHER 1 & IAU 2 
Drysau 7.00pm
Mynediad VIP 6.00pm 

SADWRN 4  7.30pm SUL 5  4.00pm

Modus Operandi
Bydd pobol ifanc o bob cwr
o Gaerdydd yn dod ynghyd
i gael hwyl yn gwneud sioe
newydd sbon danlli grai
sy’n dangos eu dawn a’u
deheurwydd. 

Yn gweithio gyda’u
cymheiriaid a pherfformwyr
proffesiynol dônt â’u gwaith
newydd sbon danlli grai i
Neuadd Dewi Sant. 

Gyda’i gilydd bydd y
cerddorion, y dawnswyr, 
yr actorion, y perfformwyr
syrcas a’r artistiaid ifainc
yma’n cofleidio ac yn dathlu
amrywiaeth y gweithgaredd
yn y celfyddydau yma yn
Ne Cymru.
£8.00
Plant dan 18, Myfyrwyr, Pobol 
ddi-waith, Pobol Anabl
Gofrestredig, REACT, Pobol dros
eu 60: £5.00 yr un. 
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

Tudalen 24
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SADWRN 25  10.00am GWENER 31  7.30pm
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Pencampwr
Pencampwyr
Worthington
Noddir gan Red
Dragon Darts
Yn dilyn llwyddiant ysgubol
y llynedd, gwêl Pencampwr
Pencampwyr Dartiau 2018
gêm dros ben rhwng 256 o
bencampwyr dartiau o
flaen 1600 o selogion
dartiau.

Dyma ddal ysbryd fformat
y gorau o dri “News of The
World”, a miloedd yn
cymryd rhan, yn chwarae
fformat cyflymaf, mwyaf
cyffrous dartiau’r byd.

Gwybodaeth lawn a
thocynnau ar gael gan
www.reddragondarts.com
£10.00

Tudalen 24

Noson yng nghwmni 

Ant Middleton
Bydd Ant Middleton, yr anturiwr, yr arbenigwr ar oroesi,
y cyflwynydd teledu, cyn-filwr y lluoedd élite, yn rhannu
ei brofiadau a’i orchestion yn fforiwr yr oes sydd ohoni
ac yn arweinydd cyrchoedd.

Does dim terfyn ar awch Ant am antur ac eithafion ac
yn ei sgìl derbyniodd heriau anhygoel yn y lluoedd arfog
ac yn ei rolau teledu fel ei gilydd – SAS (Who Dares
Wins), Mutiny ac Escape (Sianel 4).

Yn y sioe undyn yma sy’n heigio gan antur mae 
Ant yn sôn am ei fywyd rhyfeddol yn y lluoedd arfog –
wedi cyrraedd trindod sanctaidd y lluoedd élite sef
gwasanaethu yng Nghatrawd y Parasiwtwyr, y Môr-filwyr
Brenhinol a’r Gwasanaeth Awyr Arbennig – a chanddo
hanesion anghredadwy o ran dewrder a pherygl noeth.
£27.00
Ar Werth yn Awr
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The Dreamboys – 
Taith 2018 ym Mhrydain 
Mae’r Dreamboys, sioe orau oll gwledydd Prydain 
ar ddull Magic Mike, yn eu holau, yn boethach nag
erioed ac i’w canlyn sioe newydd sbon danlli grai 
a thaith yng ngwledydd Prydain yn 2018.

Yn sgìl ymddangos yn westeion ar rai o sioeau teledu
mwyaf gwledydd Prydain megis The X Factor, Britain’s
Got Talent, Celebrity Big Brother, Loose Women, This
Morning, Geordie Shore a The Only Way Is Essex, a
theithiau byd-eang enfawr a werthodd bob tocyn, does
ryfedd i’r Dreamboys gael y gair o fod yr unig grw^p
stripio dynion mewn hanes i ennill bri enwogion.

Dyma sioe sy’n fynd i gyd, llawn Cerddoriaeth,
Cyhyrau, Hud a Hwyl digon i fynd â’ch gwynt chi – 
rhy dda i’w cholli, heb flewyn ar dafod.

Argymhellir 18 Oed +
£19.50 | £24.50 | £28.50
Grwpiau: Codwch ddeg tocyn a chael yr unfed ar ddeg am ddim. 
Tocynnau Mantais Safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 20).
Ar Werth yn Awr

You Win Again 
Yn dathlu Cerddoriaeth
y Bee Gees
Yn y sioe fythgofiadwy yma
gewch chi ddisgwyl profi
sain neilltuol un o’r bandiau
mwyaf fu ar lwyfan erioed. 

Dewch aton ni i’r swae o
gyngerdd syfrdanol yma,
fydd yn mynd â chi ar daith
gerddorol drwy’ch hoff
ganeuon i gyd, gan gynnwys:
Night Fever, Stayin’ Alive,
How Deep is Your Love?,
Jive Talkin’, Tragedy, Islands
in the Stream, Grease, If I
Can’t Have You a llond
gwlad at hynny!

Mae’r cynhyrchiad ysgubol 
o ddilys yma’n ymorol bod
treftadaeth anhygoel y
brodyr Gibb o ganeuon hit
clasurol yn dal yn fyw heb 
os nac onibai.
£28.00
Hawlwyr, Pobol Anabl (ynghyd ag
un cydymaith): pob tocyn £2.00 yn
rhatach. Grwpiau: 1 ym mhob 10
am ddim. Ar Werth yn Awr

Tudalen 24
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Seven Drunken Nights
Stori’r Dubliners
Yn syth o’r West End, mae’r sioe yma’n adfywio
cerddoriaeth hoff feibion Iwerddon, y Dubliners. Dyma
gast dawnus o gerddorion a chantorion yn adrodd hanes
gyrfa’n ymestyn dros hanner can mlynedd ac yn deffro
yn y cof ysbryd Ronnie Drew, Luke Kelly, Barney
McKenna, Jim McCann, Ciaran Bourke a John Sheaha
gan adfywio cerddoriaeth y grw^p eiconig yma. 

Gamp i chi allu peidio â chanu a churo dwylo yn y
perfformiad yma pan glywch chi glasuron fel The Wild
Rover, The Black Velvet Band, The Irish Rover, Molly
Malone, Finnegan’s Wake, McAlpines Fusileers, Raglan
Road ac wrth gwrs Seven Drunken Nights. 

Yn y bôn, dathlu cerddoriaeth Iwerddon y mae’r sioe
yma sy’n dathlu cerddoriaeth y Dubliners, a heb os 
nac onibai yn noson o gerddoriaeth, smaldod a ‘craic’.
£24.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 20). Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach
Ar Werth yn Awr 

Tudalen 24

Gwobrau 
It’s My Shout
Bydd llu o enwau
adnabyddus yn ei throedio
hi ar y carped coch i
ddathlu llwyddiant cynllun
sy’n gymorth i lansio gyrfa
dawn ifanc gwneud
ffilmiau.

Bob blwyddyn mae cynllun
hyfforddi ffilm/teledu It’s
My Shout yn treulio’r haf
yn ffilmio cyfres o ffilmiau
byrion i’w dangos ar BBC
Wales ac S4C yn ystod
misoedd Tachwedd a
Rhagfyr.

Dewch i ymuno yn y
dathliadau a ninnau’n
gweld teithiau’r ffilmiau
byrion hyn o’r sgript i’r
sgrîn.
£14.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £4.00 yn rhatach (gweler
tudalen 22).

Tudalen 24



The Drifters
Y Drifters ydi’r grw^p canu
sydd ar fynd hwyaf yn
hanes pop sy’n dal i
berfformio’n fyw, a chanddo
dros hanner cant o hits
drwy’r byd yn grwn.

Yn perfformio’r holl hits
Saturday Night At the
Movies, You’re More Than a
Number, Come on Over to
My Place, Up On the Roof,
Under the Board Walk,
Kissin in the Back Row,
Save the Last Dance for
Me, Stand By Me, Like
Sister and Brother a llond
gwlad at hynny.

Urddwyd y grw^p
chwedlonol i Oriel Enwogion
Roc a Rôl, perfformio i
Arlywydd yr Unol Daleithiau
ac mae wedi’i restru
ymhlith artistiaid mwya’r
oesoedd gan gylchgrawn
Rolling Stone.
£31.50
Ar Werth yn Awr

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 11

Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2018Medi

MAWRTH 11  8.00pm IAU 13  7.30pmMERCHER 12  7.30pm

The Simon &
Garfunkel Story
Taith yr Hanner
Canmlwyddiant
Yn syth ar ôl mynd â hi yn y
Lyric Theatre, Shaftesbury
Avenue, Llundain, taith Fyd-
eang a werthodd BOB
TOCYN a chymeradwyaeth
sefyll ym mhob perfformiad,
mae The Simon & Garfunkel
Story yn ei ôl! Gan
ddefnyddio lluniau anferth
wedi’u taflunio a phytiau 
o ffilm wreiddiol, mae’r
Dathliad Hanner Can
Mlynedd yma hefyd yn
cynnwys band byw llawn 
yn perfformio’r holl hits 
gan gynnwys Mrs Robinson,
Cecilia, Bridge Over
Troubled Water, Homeward
Bound a llawer mwy.
£20.50  £22.00
Pobol ifanc dan 16 oed, Pobol dros
eu 60, Myfyrwyr, Hawlwyr,
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
(ynghyd ag un cydymaith): pob
tocyn £1.50 yn rhatach. Grwpiau o
10 neu fwy: pob tocyn £1.50 yn
rhatach. Ar Werth yn Awr 

Capital City Jazz
Orchestra
gyda Simon Spillett
Daw’r Sacsoffonydd
arobryn Simon Spillett at y
Capital City Jazz Orchestra
yn ei chyfres Jazz ar y
Lefel i ddathlu bywyd a
cherddoriaeth y diweddar
anfarwol Tubby Hayes.
Mewn noson sy’n addo’n
deg bod yn sbloet gyffrous
o Jazz Big Band llawn
asbri, bydd y band yn ail-
greu cerddoriaeth y Tubby
Hayes Big Band aruthrol
o’r chwe degau.
£14.00
Myfyrwyr a Phlant dan 16: £7.00
yr un. Cyfeillion Neuadd Dewi
Sant, Pobol dros eu 60, Pobol
Anabl (ynghyd ag un cydymaith) 
a Phobol Ddigyflog: pob tocyn
£2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

Tudalen 24

Tudalen 24



Ar fynd

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

SADWRN 15 & 
SUL 16  8.00pm

Dave Gorman 
With Great Powerpoint
Comes Great
Responsibilitypoint

Dyma Dave Gorman – y 
dyn y tu ôl i sioe ysgubol 
o lwyddiannus Dave TV,
Modern Life Is Goodish, yn
ogystal ag Are You Dave
Gorman? a Googlewhack
Adventure – yn ei ôl ar daith
mewn sioe fyw newydd sbon
danlli grai, With Great
PowerPoint Comes Great
ResponsibilityPoint.

Fel y mae’r teitl yn
awgrymu, mae’n dod â’i
liniadur a’i sgrîn daflunio 
i’w ganlyn felly gewch chi
ddisgwyl cael gan ‘Frenin
comedi Powerpoint’
(Guardian) ddadansoddiad
manylach o’r rhannau hynny
o fywyd na feddylioch chi
erioed amdanyn nhw o’r
blaen. Hei, dydi pob arwr
ddim yn gwisgo clogyn. 

Gyda chefnogaeth gan 
Nick Doody.
£29.50
Ar Werth yn Awr

Alexandra Burke
Taith The Truth Is 
Ddegawd ar ôl ennill The X Factor, yn yr hydref eleni
bydd y cynnwrf pop Alexandra Burke yn cychwyn ar ei
thaith The Truth Is yng ngwledydd Prydain. Dyma ei
thaith gyntaf ar ben y rhaglen yng ngwledydd Prydain
ers 2010, ac arni bydd Alexandra yn mynd â’i llais
eneidfawr drwg-enwog ar daith o 13 o oedau o gwmpas
y wlad.

Bydd Alexandra’n perfformio caneuon o’i halbwm
newydd y bu mawr edrych ymlaen ato, trydedd record
stiwdio Alexandra, sy’n cynnwys llu o draciau gwreiddiol
sy’n rhoi stondin i’w môr o lais a’i dawn cyfansoddi
caneuon aruthrol.  Bydd ei selogion yn cael blas ar 
y caneuon newydd yma, yn ogystal â’r hits Rhif Un
ysgubol yn cynnwys Hallelujah, Bad Boys a llawer at
hynny.

Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.
£29.50 | £34.50
Uchafrif o 8 tocyn y pryniant
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

LLUN 17  7.30pm
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Neuadd Dewi Sant
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MAWRTH 18 7.30pm MERCHER 19  8.00pm

Dionne Warwick
Don’t Make Me Over
Daw’r gantores chwedlonol
â’i llais eiconig i’r Neuadd,
yn perfformio hits sy’n
gynnwys Walk on By, Any
One who had a Heart, Do
you Know the Way to San
Jose, Don’t Make me Over,
Heartbreaker a llawer at
hynny. 

‘She sparkles with the
dusting of superstardom
that only a select few 
truly have. Impressive
performance.’
The Evening Standard

Rhaid i blant dan 14 oed
fod yng nghwmni oedolyn.
£47.00 | £67.00
Ar Werth yn Awr

Biffy Clyro
A Gwesteion Arbennig
Er mai ar gorn eu hegni gwefreiddiol a ffrwydrol y mae
eu sioeau byw’n fwyaf adnabyddus, dangosodd Biffy
Clyro’n aml fod treiddio i hanfod eu caneuon yn
dadlennu dwyster ar ben hynny. Bellach mae’r band
mewn lle i gyhoeddi manylion eu halbwm acwstig
cyntaf, MTV Unplugged: Live At Roundhouse London.

Mae Taith MTV Unplugged yn rhoi cyfle i gynulleidfa
ehangach weld Biffy Clyro yn chwarae set acwstig brin
o lawn hyd. 

Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn
£50.00 | £60.00
Uchafrif o ddau docyn yr archeb.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

Tudalen 24



Ar fynd
IAU 20  7.30pm

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Noson yng Nghwmni Simon Reeve 
Ar ei daith theatr gyntaf erioed bydd Simon Reeve, y
newyddiadurwr byd-enwog, yn adrodd hanesion yn 
deillio o dros bymtheng mlynedd o deithio i gyrion 
pellaf a mwyaf eithafol y blaned. 

Ymhlith helyntion Simon Reeve bu ei ymlid gan fôr-
ladron, ei erlid gan y Mafia a’i fomio gan farwniaid 
yng Ngholombia, yn ystod teithio dros gant ac ugain 
o wledydd, a gwerthwyd ei raglenni dogfen i’r BBC 
i dros drigain o wledydd drwy’r byd yn grwn! 

Nid yn unig y mae Noson yng Nghwmni Simon Reeve
yn sioe gyfareddol ac addysgol, ond mae weithiau’n
ysgytiol, yn ysbrydoledig ac yn ofnadwy o ddigri! Mae’r
sioe theatr yma’n cynnwys pytiau aml-gyfrwng cyfyngedig
i’r sioe a seiat Holi ac Ateb. 

Peidiwch â cholli’r cyfle di-ail yma i weld Simon am y tro
cynta’n fyw ac o waed coch cyfan. 
£27.00
Tocyn Teulu (2 Oedolyn a 2 o blant Dan 16 oed): £75.00. Iau na 16:
£19.50 yr un. Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Myfyrwyr, Pobol dros eu 
60 a Hawlwyr: pob tocyn £5.00 yn rhatach. Disgownt grwpiau un ym
mhob deg am ddim (dim ond ar gael yn y Swyddfa Docynnau).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

GWENER 21  Drysau
7.00pm

Europe – Tour
The Earth 2018 
Ers ymffurfio ym 1979
gwerthodd Europe dros
bum miliwn ar hugain o
albymau, teithio ar draws 
y byd a dod yn un o
fawrion cerddoriaeth roc
fodern. Gwerthodd eu
halbwm eiconig, The Final
Countdown, ar ei ben ei
hun dros bymtheng miliwn
o gopïau.

Mae’n edrych yn debyg y
bydd eu hunfed albwm
stiwdio ar ddeg, Walk The
Earth – yn dilyn llwyddiant
eu halbwm o’r flwyddyn
2015, War of Kings – yn
ennill plwy’r band yn un o
actau roc cyfoes mwyaf
cyffrous yr oes sydd ohoni.
£30.00
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24



SADWRN 22  Amryw oriau

10.00am | Lefel 1
Gweithdy Trïo Gamelan Java  
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. 

11.45am | Lefel 1
Gweithdy Trïo Gwneud Pypedau
Cysgodion
Cewch wybod am gymeriadau
lliwgar drama Pypedau Cysgodion
Java. Yn y gweithdy yma gewch
chi roi cynnig ar greu eich
gweddau eich hun – adrodd eu
straeon a’u bywiogi ar y sgrîn
gysgodion.

2.00pm | Ystafell Llanelwy Lefel 3
Gweithdy Trïo Pypedwaith Java 
Dewch i ddarganfod straeon a
chymeriadau byd Wayang Java.
Mae’r perfformiadau Pypedwaith
Cysgodion epig hyn yn dwyn
ynghyd adrodd straeon,
cerddoriaeth a delweddau hardd y
pypedau cysgodion cywrain. Dan
arweiniad Sujarwo Joko Prehatin,
Meistr Pypedau, neu Dhalang,
gwadd o Java.

3.15pm | Lolfa L3
Gweithdy Trïo Dawns Java
Gweithdy sy’n cyflwyno arddulliau
sylfaenol dawns draddodiadol yn
Java. Mae dawns i gyfeiliant
cerddoriaeth y gamelan wrth
graidd diwylliant traddodiadol Java
ac mae yna sawl arddull ddawnsio
wahanol i berfformwyr, yn ddynion
a merched. Bydd Andrea
Rutowski yn cynnig blas 
o gyfoeth y ffurf gywrain yma ar
gelfyddyd.

4.30pm | Lefel 1
Gweithdy Morio Canu i’r Gamelan
Mae canu ensemble yn rhan
bwysig o gerddoriaeth
draddodiadol Gamelan Java ac
iddo rannau i ddynion ac i
ferched. Dewch aton ni i ddysgu
rhai o’r caneuon traddodiadol
hardd a rhai caneuon sydd heb
fod yn draddodiadol, sy’n rhan
hanfodol o seinfyd y gamelan.

Mae ein gweithdai blasu yn addas
i saith oed a hy^n, rhaid i blant dan
un mlwydd ar ddeg fod yng
nghwmni oedolyn cyfrifol.

Tocyn Diwrnod i’r gweithdai ill
pump: £25.00
Plant dan 18, Myfyrwyr, Pobol
ddi-waith, Pobol Anabl
Gofrestredig, aelodau REACT,
Pobol dros eu 60: pob gweithdy
£1.50 yn rhatach, tocyn diwrnod
£4.00 yn rhatach.

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 15
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Tudalen 24

Gw^ yl Gamelan Festival



Ar fynd
SUL 23  3.00pm MAWRTH 25  1.00pm MAWRTH 25  8.00pm

Cerddoriaeth a
Dawns Java
Gamelan Caerdydd yn
Dathlu Ugain Mlynedd
I ddathlu ugain mlynedd o’r
Gamelan yng Nghaerdydd,
mae Actifyddion Artistig yn
falch o gyflwyno’r cyngerdd
cyffrous yma a berfformir
gan y Southbank Gamelan
Players a Chwaraewyr
Gamelan Caerdydd.

Yn gain, yn rymus, yn
agosatoch ac o’r frest: 
bydd y Southbank Gamelan
Players a Gamelan
Caerdydd yn cyflwyno
gwledd o raglen amrywiol,
o’r hen i’r newydd, o
ddawns groeso o Java 
i’r darn afieithus Mochyn 
yn y Craton.
£12.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Gwrando’r
Gwreiddiau
Blowzabella 
Dyma Blowzabella yn dathlu
deugain mlynedd o’u seinfur
dihafal, ar sail drôn, ag
albwm newydd Two Score,
llyfr newydd o alawon More
Scores a gigiau a gwyliau
yng ngwledydd Prydain ac 
ar dir mawr Ewrop.

Mae Blowzabella yn fand
dihafal yn wir sy’n creu sain
ysgogol, ar sail drôn, heb ei
thebyg a chwaraeir ag
ymdeimlad gwych o felodi,
deheurwydd rhythmig a
theimlad pur. Maen nhw’n
cyfansoddi eu cerddoriaeth
eu hunain sydd dan
ddylanwad cerddoriaeth a
chanu gwerin traddodiadol
Lloegr ac Ewrop. 
£16.00 ymlaen llaw
£17.00 ar y diwrnod
Iau na 16: £5.00 yr un. 16-25:
£7.00 yr un. Tocynnau mantais
safonol £2.00 yn rhatach. 
Gweler tudalen 20.

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 24

Cyngerdd Awr
Ginio
Pedwarawd Piano Frith
Ers ymffurfio yn 2000,
perfformiodd Pedwarawd
Piano Frith bedwarawdau
piano cyflawn Brahms,
Dvorák, Fauré a Mozart 
ond ymddiddorodd yn frwd
hefyd mewn perfformio
gemau na chlywir mohonynt
yn aml iawn yn y neuadd
gyngerdd, er enghraifft
gweithiau gan Frank Bridge,
Arthur Bliss a Richard
Strauss. 

Heddiw byddant yn
perfformio Phantasie Bridge
i Bedwarawd Piano yn
llonnod F leddf ac Ail
Bedwarawd Piano Brahms
yn A lon.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 20).

Tudalen 24

Tudalen 24

v



MERCHER 26  7.30pm

At Last: The Etta
James Story 
Yn serennu Vika Bull
sy’n ddigon o ryfeddod
Mae At Last yn adrodd stori
bywyd tymhestlog y chwedl
canu’r enaid Etta James ac
mae’n cynnwys rhai o’i
chaneuon sydd fwyaf hoff,
megis Tell Mama, Something’s
Got A Hold On Me, Sugar On
The Floor, y gân galonrwygol
I’d Rather Go Blind, ei chân
arwyddnod eiconig At Last a
rhagor. Mae Vika yn ymroi
galon ac enaid i’r sioe
fythgofiadwy yma ac ati ar
lwyfan daw cerddorion ymhlith
goreuon a mwyaf ffynci
Awstralia. Yn Melbourne yn
2013 y cafodd y sioe sgubol o
lwyddiannus yma ei première
byd a byth ers hynny mae’n
llenwi hyd y fyl theatrau drwy
hyd a lled Awstralia a Seland
Newydd ac yng ngwledydd
Prydain y llynedd roedd
oedfannau dan eu sang.
£30.50 | £40.50
Ar Werth yn Awr
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Money For Nothing
Pennaf Sioe Dire Straits Ewrop
Teyrnged heb ei hail i Dire Straits ydi Money For
Nothing. Mewn sioe o’r radd flaenaf, rhoir sylw
trwyadl i bob manylyn er mwyn ail-greu’n ffyddlon
sain neilltuol Dire Straits yn y swae fythgofiadwy
yma i’r glust. 

Bydd yma berfformio Money for Nothing, Romeo
and Juliet, Sultans of Swing, Private Investigations,
So Far Away ac at hynny llond gwlad o hoff
glasuron wedi’u codi o chwe albwm platinwm. 

Caiff y cynulleidfaoedd wledd o’u hits chwedlonol,
yr unawdau gitâr esgynol hynny a’r riffiau hawdd
i’w hadnabod yn y fan gan fand anhygoel o
ddawnus mewn cyfranc gerddorol nad anghofiwch
chi fyth.

Sioe deyrnged ydi hon a does dim cysylltiad
rhyngddi ag unrhyw artistiaid nac ystadau na
chwmnïau rheoli na sioeau tebyg.
£27.00
Hawlwyr a Phobol Anabl (ynghyd ag un cydymaith): pob tocyn
£2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 24

IAU 27  8.00pm

Tudalen 24



Ar fynd
GWENER 28  7.30pm

Jurassic Park mewn Cyngerdd
Y Pumlwyddiant ar Hugain
Dewch i ddathlu un o ryddfreintiau mwya’r oesoedd yn
y pictiwrs, sef Pumlwyddiant ar Hugain Jurassic Park!
Unwaith eto mae deinosorod yn rhodio’r Ddaear mewn
parc thema anhygoel ar ynys anghysbell. 
Mae’r antur llawn mynd yn cael dyn yn wynebu ysglyfaethwyr cyn
hanes yn y frwydr fwyaf erioed i oroesi. Mae yma ddelweddau
trawiadol a ffilmio sy’n torri tir newydd, mewn epig o ffilm sy’n hud
pur, roedd ei gwneud yn waith pum miliwn a thrigain o flynyddoedd. 

Bellach caiff cynulleidfaoedd brofi’r ffilm arloesol yma fel nas
gwelwyd erioed o’r blaen: wedi’i thaflunio mewn HD gyda cherddorfa
symffoni lawn yn perfformio sgôr odidog John Williams yn fyw i
gyfeilio i’r llun.   

Croeso… i Jurassic Park!
£27.00 | £40.50 | £50.50  
VIP Caiff Bywyd ei Ffordd: £91.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: 
seddi’r stalau £27.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 24



SUL 30  7.30pm

One Man
Stranger Things:
A Parody
Mae Charles Ross, yr actor
dawnus o Ganada, yn ail-
greu ar ei liwt ei hun dymor
cyntaf y cynnwrf ar Netflix:
yr holl gymeriadau, y
ddialog, yr effeithiau
arbennig, y gerddoriaeth 
a’r myfïau mewn un sioe
odidog, â’i phen i waered.

Daeth Charles Ross a 
TJ Dawe i oed yn yr wyth
degau, wedi mopio’u
pennau ar luniau antur.
Aethant yn eu blaenau i
greu ar y cyd nifer o sioeau
parodi, gan gynnwys One
Man Lord of the Rings a
gafodd sêl bendith
swyddogol Syr Ian McKellen
ac One Man Star Wars, a
berfformiwyd dros fil a dau
gant o weithiau mewn mwy
na chant a phedwar ugain 
o ddinasoedd ar hyd ac ar
led pedwar cyfandir.
£24.00

Let’s Hang On
Cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons
Dyna i chi stori… Dyna i chi sioe… 
“OH WHAT A NIGHT”

LET’S HANG ON – Teyrnged gynta’r Byd i gerddoriaeth
Frankie Valli & The Four Seasons, a’r un sydd ar fynd
hwyaf, yn dathlu deng mlynedd ar y brig!

Gewch chi wybod sut y bu i bedwar o “hogia’r ochor
bella” yn New Jersey fathu eu sain eu hunain a gwerthu
dros 175 miliwn o recordiau cyn iddyn nhw droi’r deg ar
hugain!

Mae’r cynhyrchiad Theatr yma sy’n fawr ei glod gan y
beirniaid yn mynd â chi ar daith gerddorol drwy yrfa
doreithiog ‘Preswylwyr Oriel Enwogion Roc a Rôl’ sy’n dal
i fod yn un o’r bandiau mwyaf llwyddiannus yn hanes
pop, Frankie Valli & The Four Seasons.
£26.00
Grwpiau o 10 neu fwy: pob  tocyn £1.50 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr
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Tudalen 24

Tudalen 24
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Maes o Law

* Ar Werth yn Awr 

HYDREF 2018
Llun 1 7.30pm Rip It Up 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: Taith Golden Years*
Llun 8 7.30pm Daniel O’Donnell*
Mercher 10 7.30pm The Proclaimers*
Llun 12 8.00pm Van Morrison*
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
Llun 22  7.30pm James Martin On The Road… Again*
Mercher 24 Drysau Caro Emerald*

7.00pm
Iau 25 Drysau Michael Bolton mewn Cyngerdd*

7.00pm
Sadwrn 27 8.00pm Jamie Smith’s MABON – Gwrando’r Gwreiddiau | Lolfa L3
Llun 29 12.30pm & Little Baby Bum*

3.00pm
Mawrth 30 10.30am & Little Baby Bum*

2.00pm
Mercher 31 7.30pm King Crimson*

TACHWEDD 2018
Iau 1 7.30pm Soul II Soul –Taith y Dengmlwyddiant ar Hugain*
Gwener 2 7.30pm Levison Wood*
Llun 5 Drysau 7.00pm The Novello Orchestra: A Night At The Musicals*
Mawrth 6 7.30pm The Stylistics 2018*
Mercher 7 8.00pm Queen Extravaganza*
Iau 8 8.00pm David O’Doherty*
Gwener 9 8.00pm Joe Lycett*
Llun 12 Drysau 7.00pm Gary Numan*
Iau 15 7.30pm Illegal Eagles*
Llun 19 7.30pm Björn Again*
Mercher 21Drysau 7.00pm Madeleine Peyroux*



* Ar Werth yn Awr 

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 Y Pedwar Tymor yng Ngolau Cannwyll*
Iau 29 Drysau 7.00pm Katie Melua*

RHAGFYR 2018
Sadwrn 1 7.30 pm Boney M – Taith y Deugeinmlwyddiant*
Sul 2 Drysau 7.00pm Dr John Cooper Clarke*
Llun 3 7.30pm Love Actually: Y ffilm gyda Cherddorfa Fyw*
Mawrth 4 7.00pm John Wilson & The John Wilson Orchestra*
Iau 13 7.00pm The Rat Pack at Christmas*
Llun 17 7.30pm The Bootleg Beatles*
Mercher 19 – Amryw Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia
Iau 20 Oriau Snow Maiden*
Gwener 21 – Amryw Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia
Llun 24 Oriau The Nutcracker*
Iau 27 – Amryw Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia
Sadwrn 29 Oriau Swan Lake*
Sul 30 – Amryw Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia
Llun 31 Oriau Cinderella*

CHWEFROR 2019
Mercher 13 7.30pm Steve Steinman’s Vampires Rock*
Sadwrn 23 7.30pm Joan Baez – Fare thee Well*
Mercher 20 Drysau 7.00pm Trixie Mattel – Skinny Legend!!!!*

MAWRTH 2019
Sul 9 8.00pm Brit Floyd*
Iau 14 7.30pm The Sensational 60s Experience*
Iau 21 7.30pm Mike & The Mechanics*

EBRILL 2019
Sadwrn 6 7.30pm Henning Wehn: Get On With It *
Mercher 10  7.30pm Woman to Woman*

Judie Tzuke, Beverley Craven & Julia Fordham

Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2018
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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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Neuadd Dewi Sant
Awst a Medi 2018

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.


