
07-31
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Hydref a Thachwedd 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: Gary Numan, Gw^yl Ffilmiau’r Cefnfor, Caro Emerald, James Martin, Soul II Soul

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

04-06
Proffil
Manylion Cyfres
Cyngherddau Rhyngwladol
cyffrous 2018/19.

Cerddorfa Ffilharmonig
Caerdydd yn cychwyn ei
thymor newydd. 
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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.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan Sylw
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Ychwanegion y  Gyfres  Cyngherddau Rhyngwladol

Gael i chi fwynhau fwy fyth y digwyddiadau
gwych yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol
rydym yn cynnig Sgyrsiau Cyn Cyngherddau awr
cyn y cyngherddau. Mae’r sgyrsiau hanner awr
poblogaidd a chydnaws hyn yn rhoi cip i chi ar 
y gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad ac
maen nhw’n ffordd dan gamp o wneud yn fawr
o’ch profiad yn y cyngerdd.

Ymhlith y siaradwyr mae:
Jonathan James – Yn gyflwynydd i lawer 
o gerddorfeydd o fri ac yn sylfaenydd a
chyfarwyddwr y Bristol Pre-Conservatoire, 
mae Jonathan yn tynnu ar ei brofiad arwain a
dysgu i ddod â darlithoedd brwd i oedfannau 
o gwmpas gwledydd Prydain.

Dr Keith Chapin – Brodor o Alaska yw’r 
Dr Chapin sy’n darlithio mewn cerddoriaeth 
ym Mhrifysgol Caerdydd ac sy’n ganwr amatur
prysur.

Hedd Thomas – Hedd yw Dramodydd Nicolas
John i Opera Cenedlaethol Cymru ac mae 
hefyd yn gyfansoddwr ac yn newyddiadurwr
cerddoriaeth rhyngwladol ar ei liwt ei hun.

Y Gyfres Cyngherddau
Rhyngwladol: Artistiaid Ifainc
Cyn pob cyngerdd byddwn yn
croesawu perfformwyr ifainc o
ysgolion cerdd y rhanbarth i
lwyfan dydd Lefel 3.  Mae’r bobl
ifanc hyn ar ddechrau eu taith
gerddorol a fydd efallai, ddydd 
a ddaw, yn dod â nhw i’r brif
Neuadd gyngerdd.

Y GYFRES CYNGHERDDAU
RHYNGWLADOL: MAPIAU FFORDD
CERDDORIAETH GLASUROL 
(AM DDIM)
LEFEL 1 – IAU 18FED HYDREF
2018/ IAU 21AIN MAWRTH 2019
Mae Jonathan James yn mynd â
chi ar daith wib drwy ddau gan
mlynedd a hanner o gerddoriaeth
glasurol, o fynaich yr Oesoedd
Canol i gampweithiau modern. 
Ac iddo eglurebau byw difyr ar y
piano a chymysgedd o bigion
sain, bydd y cyflwyniad ysgafnfryd
yma’n gaffaeliad i chi ddirnad
hanes cerddoriaeth glasurol ac yn
eich cyflwyno chi i lond byd
newydd o wrando. Addas i’r
newyddian llwyr a hen lofiau o
gyngherddwyr fel ei gilydd.

YCHWANEGION Y GYFRES
CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL
SGYRSIAU CYN CYNGHERDDAU
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Hydref a Thachwedd 2018
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Neuadd Dewi Sant
Hydref a Thachwedd 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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Pa beth bynnag sydd at eich dant chi -
clasurol, corawl neu gyfoes – does dim
dwywaith nad oes gan y Gyfres
Cyngherddau Rhyngwladol eleni rywbeth i
chi. Mae yma gerddorfeydd ac ensembles
gwadd o Birmingham, Llundain,
Manceinion, Mumbai ac Oslo, ynghyd â
rhai o unawdwyr mwya’u bri ein dydd felly
rydym yn siwr y bydd arnoch eisiau dod
aton ni i weld perfformiadau aruthrol. 

Y tymor yma mae cymanfa wych yn dod
aton ni, yn cynnwys y pianyddion Nicolai
Lugansky, Paul Lewis, Beatrice Rana,
Benjamin Grosvenor a Louis Schwizgebel, 
y soddgrythorion Narek Hakhnazaryan a
Jian Wang, y clarinetydd Emma Johnson
a’r ffidleriaid Pinchas Zukerman, Viktoria
Mullova a Marat Bisengaliev.

Tudalen 34

Mae’r prisiau’n cychwyn am £10.00 ac mae
disgowntiau pecyn ar gael hefyd, o 5% i bedwar
cyngerdd hyd at 25% i bob un o’r deuddeg
cyngerdd yn y gyfres danysgrifio.

TOCYN CYFLWYNO: £10.00
Mae Neuadd Dewi Sant â’i fryd ar hybu cerddoriaeth
gerddorfaol a chlasurol i’r gynulleidfa ehangaf a
mwyaf amrywiol fyw fyd bosib. Felly os nad ydych yn
siwr bod cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant
chi, neu os ydych am roi cynnig ar gyngerdd
cerddorfaol am y tro cyntaf a phrofi o lygad y ffynnon
sain anhygoel cyngerdd cerddorfaol, dyma bris
cyflwyno o ddecpunt felly does dim gofyn i chi fynd
dros ben llestri! Pwy w^ yr, hwyrach y byddwch wrth
eich bodd!

CLYWED CERDDORIAETH FYW AM BUMPUNT... 
Ydych chi’n 16-25 oed? Fe allech gael blas 
ar y cyngherddau hyn am ddim ond pumpunt. 
Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerdd a drama,
i bobl ifanc 16-25 yn unig. Mae gan bob cyngerdd
hyn a hyn o seddi am y pris “REACT” arbennig yma.
I ymuno, anfonwch e-bost atom yn
artsactive@cardiff.gov.uk 

I gael manylion ynghylch ychwanegion y Gyfres sydd
ar gynnig, gweler y dudalen Dan Sylw.

Y Gyfres Cyngherddau 
Rhyngwladol
O Oslo i India…
Un Cyngerdd ar Bymtheg gyda Goreuon y Byd



Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: Alexander Sitkovetsky, Clare Hammond, Narek Hakhnazaryan, 
Alondra de la Parra, Marat Bisengaliev
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16 Hydref 7.30pm London Philharmonic Orchestra
23 Hydref 7.30pm City of Birmingham Symphony Orchestra
4 Tachwedd 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
30 Tachwedd 7.30pm Philharmonia
9 Rhagfyr 3.00pm The Sixteen at Christmas*
27 Ionawr 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
14 Chwefror 7.30pm London Sinfonietta*
21 Chwefror 7.30pm Cerddorfa Symffoni India
6 Mawrth 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Oslo 
20 Mawrth 7.30pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
29 Mawrth 7.30pm Royal Philharmonic Orchestra
4 Ebrill 7.30pm Ex Cathedra Consort & Baroque Ensemble

His Majesty’s Sagbutts & Cornetts*
25 Ebrill 7.30pm Beatrice Rana*
1 Mai 7.30pm Cerddorfa Siambr Ewrop 
18 Mai 7.30pm The Hallé
25 Mehefin 7.30pm Prosiect Planets y Philharmonia 
*nid yw’r cyngherddau hyn yn rhan o’r pecyn tanysgrifio
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Tudalen 34

Back to the Future, Jurassic World, 
Star Wars a llond gwlad at hynny!

Wedyn hwyliwch ar gyfer Noson yn y
Proms (nos Wener 22 Mawrth) ac iddi
repertoire brwd yn amrywio o Eric Coates
a Grace Williams i Walton ac Elgar, a
hylltod o ddarnau gwych a gysylltir â
Noson Ola’r Proms fawr ei bri yn y 
Royal Albert Hall.

Yn olaf, ond nid y lleiaf o bell ffordd,
Beethoven a Shostakovich: Grym
Cerddoriaeth (nos Sadwrn 29 Mehefin) 
a dau ‘Bumed Mawr eu Bri’ yn dwyn y
tymor i ben mewn diweddglo aruthrol. 

£6.50 – £23.50 
Codwch docynnau i’r cyngherddau ill pedwar ar yr
un pryd ac arbed 25%!

Mae tymor newydd CERDDORFA
FFILHARMONIG CAERDYDD yn Neuadd Dewi
Sant yn cynnwys dewis nodweddiadol
amrywiol o genres cerddoriaeth. 

Mae eu rhaglen 2018/19 yn cychwyn â’r
cyngerdd Cyfansoddwyr y Rhyfel Byd
Cyntaf: Coffâd (nos Wener 19 Hydref), 
yn cynnwys cerddoriaeth gan George
Butterworth, Ralph Vaughan Williams a
Syr Arthur Bliss, a wasanaethodd ill tri yn
ystod y ‘rhyfel rydd ben ar bob rhyfel’ fel
y’i gelwid. At hynny, mae yna ganeuon
gan Ivor Novello a chadwyn o ‘Alawon o’r
Ffosydd’ lle’ch gwahoddir chi i forio canu
gyda’r gerddorfa!

Ar ôl gwerthu pob tocyn ym mis Rhagfyr
2017, daw Noson yn y Pictiwrs (nos
Wener 7 Rhagfyr) yn ei hôl ac i’w chanlyn
sawl arwyddgan ffilm newydd i’r cyngerdd
aruthrol o boblogaidd yma. Mae’r
cyngerdd llawn hwyl yn cynnwys
ffefrynnau’r teulu o The Lion King, 

CERDDORFA FFILHARMONIG CAERDYDD
Tymor 2018/19
Michael Bell MBE Arweinydd
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Ross Noble 
El Hablador
Pwy ydi El Hablador?   
Ross Noble. 

Na, pwy ydi’r un maen
nhw’n ei alw’n El
Hablador?
Ross Noble, meddwn i.
Wyddoch chi? Gwallt hir,
mae’n gwneud stand-up
lle mae’n dawnsio o
gwmpas y llwyfan, yn
gweu’r holl rwdl-mi-ri yn 
ei ben yn sioe.

Ond beth ydi chwedl 
El Hablador?
Nid peth mono, debyg 
gen i. Ross, mae’n amlwg,
yn taro ar enw ar ei sioe er
mwyn honni bod yn rhyw
fath o ffigwr dirgel, fel
cysgod.

Iawn, mi gwela’ i hi.

Oed a Argymhellir 15+
£27.00
Ar Werth yn Awr
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Rip It up for 
the 60s
Sioe newydd. Degawd
newydd. Cast newydd. 
Rip it Up y chwe degau 
sydd yma! 

Bydd pencampwyr Strictly
Come Dancing Harry Judd
a Louis Smith MBE a
phencampwr y bobl Aston
Merrygold ar daith gyda’i
gilydd fel y band bechgyn
dawnsio gorau oll, yn
cyflwyno hits bythol o’r
degawd newidiodd nid yn
unig ein (eich?) cenhedlaeth
ond y byd yn grwn.

Gyda band byw eithriadol
Rip It Up a chast ategol
syfrdanol o ganwyr a
dawnswyr, bydd
pencampwyr Strictly yn
dawnsio i gyfeiliant caneuon
gan chwedlau Prydain ac
arch-sêr America. 
£24.50 | £32.00 | £39.50
£102.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: 
seddi’r stalau £24.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

MAWRTH 2  7.30pmLLUN 1  7.30pm MERCHER 3  8.00pm

Taith y Byd 
Gw^ yl Ffilmiau’r
Cefnfor
Galw caredigion y
cefnfor oll ac un! 
Gan y tîm y tu ôl i Daith
Prydain Gw^ yl Ffilmiau Banff,
mae’r detholiad newydd
yma o ffilmiau’r cefnfor, y
mwyaf anhygoel yn y byd,
yn dathlu plymwyr, padlwyr,
brigdonwyr ac eigionegwyr
sy’n cysegru eu bywydau i
ateb galwad y cefnfor. 

www.oceanfilmfestival.co.uk

12A (caiff plant ddod yng
nghwmni Oedolyn).
£13.00
£10.00 – Hyn a hyn o docynnau
llinell weld ar werth. Tocynnau
mantais safonol: pob tocyn £1.00
yn rhatach (gweler tudalen 32).
Grwpiau o 6 neu fwy: pob tocyn
£1.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

Tudalen 34

Tudalen 34



Bowie
Experience
The Golden Years 
Chwip o gyngerdd ydi
Bowie Experience sy’n
dathlu cerddoriaeth eicon
pop mwya’r byd, David
Bowie. Yn sioe rhy dda 
i’w cholli i holl selogion
Bowie, mae’r cynhyrchiad
diweddara’n addo taith
fythgofiadwy, yn wledd i’r
glust a’r llygad yn cynnwys
yr holl hits o A i Ziggy.

Mae Bowie Experience yn
dal i synnu cynulleidfaoedd
â manwl gywirdeb
syfrdanol, yn dod â
blynyddoedd euraid David
Bowie i theatrau drwy’r byd
yn grwn. Felly rhowch eich
sgidiau cochion am eich
traed a Let’s Dance!
£26.50
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

Ar Fynd
IAU 4  7.30pm GWENER 5  7.30pm SADWRN 6  7.30pm
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Cyngerdd Agoriadol y Tymor

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
Tadaaki Otaka arweinydd
Syr Thomas Allen bariton

Vaughan Williams 
Ffantasia ar thema gan
Thomas Tallis 
Vaughan Williams 
Songs of travel
Mussorgsky 
Pictures at an Exhibition

Mae peintio a sain yn
ymdoddi, Fforddolyn yn
mynd ar goll yn y bryniau,
a’r gorffennol a’r presennol
yn cydasio mewn ffantasia
i Oes Aur. 
£15.00 – £41.00
Tocynnau mantais, Tocynnau
Myfyrwyr/Dan 26, Tocynnau 
Teulu ar gael. 
Sgwrs Cyn y Cyngerdd 6.30pm
(dalwyr tocynnau).
Ar Werth yn Awr

Sixties Gold
Yn cynnwys:
The Searchers
The Merseybeats
The Fortunes
Steve Ellis
Vanity Fare
P J Proby

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

Dewch i ail-fyw hud y
Chwe Degau yng nghwmni
chwech o actau siartiau
mwya’r degawd.
£37.00
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



LLUN 8  7.30pm MAWRTH 9  1.00pm
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Daniel O’Donnell 
Does ryfedd yn y byd fod Daniel O’Donnell yn un o hoff
artistiaid ein dydd, gartref a thramor fel ei gilydd.

Mae’r unig artist yn y byd i sgorio hit yn siartiau
albymau gwledydd Prydain bob blwyddyn ers 1988,
rhychwant deng mlynedd ar hugain digynsail a di-dor,
ac o wneud hynny rhagorodd ar bawb o Michael
Jackson a Madonna hyd at U2 a’r Rolling Stones.

Does dim dwywaith nad ydi Daniel yn bwriadu dal i
deithio’r byd am gryn dipyn o amser i ddod, ac i’w
ganlyn ei sioeau cerddoriaeth, cân a chwerthin sy’n eli
i’r galon. 
£37.00 | £41.50 | £46.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: 
seddi’r stalau £37.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Anne Page – organ
Mae Anne Page yn
adnabyddus yng ngwledydd
Prydain a thramor fel cerddor
sy’n cyfuno pencampwriaeth
ac aml ddoniau. Mae ei
gyrfa’n cwmpasu
perfformiadau a darllediadau
yn Ewrop, yr Unol Daleithiau
ac Awstralia. Yn ninas
brifysgol Caergrawnt mae ei
chartref a chyfarwyddodd
Ddatganiadau Haf
Caergrawnt am wyth
mlynedd, gan gyflwyno llawer
o berfformiadau cyntaf y byd
a gwledydd Prydain a dod â
phennaf ddatgeiniaid o
Ewrop i Brydain.

Heddiw mae’n perfformio
rhaglen o weithiau gan
Vierne, Bach, Mendelssohn 
a Rogg.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32).

Tudalen 34

Tudalen 34



Ar Fynd

The Magic of
Motown
Dathlu Canu
Cenhedlaeth
Dyma barti mwya’r
flwyddyn, a sioe ddiatal
Magic of Motown yn dod ar
garlam ulw i’r dref. Dewch i
ddathlu canu cenhedlaeth,
a cherddoriaeth fythol
Marvin Gaye, Diana Ross,
Stevie Wonder, y
Temptations, y Supremes,
y Four Tops, Martha
Reeves, Jackson 5,
Smokey Robinson a rhagor
yn cael ei hail-greu’n
syfrdanol i chi gan gast a
band eithriadol o ddawnus.

Rhaid i blant dan 14 oed
fod yng nghwmni oedolyn.
£29.00 | £32.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32). Grwpiau: 1 ym mhob
10 am ddim.
Ar Werth yn Awr

MAWRTH 9  8.00pm IAU 11  7.30pm 
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The Proclaimers
Mae hi dros ddeng
mlynedd ar hugain ers i’r
efeilliaid o’r Alban Craig a
Charlie Reid – sef y
Proclaimers – ddod i’r fei.
Ers hynny bu eu hapêl
fythol ar draws
cenedlaethau yn foddion
ennill iddyn nhw droedle
lle mae pop, canu gwerin,
y don newydd a phync yn
cyd-weu. Cafodd selogion
drwy’r Byd yn grwn eu
goleuo a’u difyrru gan eu
didwylledd teimladol, eu
tân gwleidyddol, eu
ffraethineb, eu teithio eang
a’u caneuon croch sy’n
cymell morio canu. 

Gwêl mis Awst y
Proclaimers yn ychwanegu
at eu llyfr caneuon godidog
gyda rhyddhau eu hunfed
albwm stiwdio ar ddeg.
£34.50
Ar Werth yn Awr

hwyrgerdd 
Jess Gillam a’i
Ffrindiau
Jess Gillam oedd y
sacsoffonydd cyntaf i
gyrraedd rownd derfynol
BBC Cerddor Ifanc y
Flwyddyn ac mae’n
ddadleuwr argyhoeddiadol
dros gymwysterau clasurol
cyfoes ei hofferyn. Yn gwmni
iddi bydd ei chydymaith
podcastio, y pianydd Zeynep
Ozcusa a’r basgrythor
Andee Price mewn rhaglen
eclectig sydd hefyd yn
cynnwys darn comisiwn
newydd i Dy^ Cerdd gan
gyfansoddwr o Gymro. 
£10.00: (yn cynnwys naill ai cwrw
o’r gasgen (Bar L3 yn unig), gwin,
diod ysgafn neu jin a thonig o’r
Lolfa Jin.
Pecyn Coctel: £16.00 –
yn cynnwys coctel o’r Lolfa Jin.
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32). Myfyrwyr: £3.00 yr un
(heb y ddiod). Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

MERCHER 10  7.30pm 



Echo & The
Bunnymen
The Stars, The
Oceans & The Moon
Yn dilyn gwerthu pob tocyn
i oedau eu taith ym mis
Mai, cyhoeddodd Echo &
the Bunnymen gyfres o
sioeau yng ngwledydd
Prydain ac Iwerddon yn 
yr hydref. 

Rhyddheir albwm stiwdio
newydd y band, The Stars,
The Oceans & The Moon
ddydd Gwener 5 Hydref a
gwêl y band yn mynd yn 
ei ôl i’w hen gatalog i ail-
ddehongli tair ar ddeg o’i
ganeuon mwyaf hoff, a
ddewiswyd yn ofalus i’r
albwm o’i archif
mawreddog sy’n ymestyn
dros ddeugain mlynedd. 
£21.50 | £31.50 | £41.50  
VIP: £77.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £21.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
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SUL 14  7.30pm
(dim mynediad i’r awditoriwm
ar ôl saith o’r gloch)

GWENER 12  8.00pm LLUN 15  
Drysau 7.00pm

Gwobrau
Academi
Brydeinig Cymru
2018
Cerddwch y carped coch a
dod aton ni i ddathlu saith
mlynedd ar hugain o
Wobrau Academi Brydeinig
Cymru. 

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

Dyfodiaid carped coch o
chwech o’r gloch ymlaen 
Tocynnau aelodau ar gael gan
swyddfa docynnau Neuadd Dewi
Sant a bwrw’u bod ar gael (heb
fod ar gael ar lein).

£100.00
Aelodau o Fyfyrwyr VIP BAFTA:
£55.00 
Aelodau VIP BAFTA: £70.00
Grwpiau VIP o 5+: £90.00
Ar Werth 6 Medi

Van Morrison 
A chanddo un o’r
catalogau mwya’u parch 
yn hanes cerddoriaeth 
a doniau dihafal yn
gyfansoddwr, yn ganwr 
ac yn berfformiwr, mae
gorchestion Morrison,
ddyddiau fu, yn enfawr.
Ond, fel y bu hi ar hyd ei
yrfa eithriadol, y modd y
mae’r dyddiau fu hynny’n
bwydo’i orchestion i ddod
sy’n ein cyffroi a’n
gwefreiddio i’r byw.

Mae 2018 yn nodi hanner
can mlynedd ers
rhyddhau’r albwm eiconig
Astral Weeks ym 1968 ac
mae gan Morrison sioeau
yn yr arfaeth yn yr Unol
Daleithiau ac Ewrop felly
does fawr o olwg ei fod 
yn arafu, ac yntau’n dal i
weithio ar ddeunydd
newydd a mentrau 
cyffrous i ddod.
£47.00 | £67.00 | £77.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £47.00. Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

Tudalen 34



Ar Fynd

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

MAWRTH 16  7.30pm

Neil Oliver
Hanes Ynysoedd Prydain
mewn Cant o Fannau
Ganed Neil i wirioni ar
Brydain Fawr. Yn ystod ei
ugain mlynedd yn teithio i
bob cwr a thra oedd yn
ffilmio ‘Coast’ BBC2,
syrthiodd mewn cariad
unwaith eto. O’r de i’r
gogledd, o’r dwyrain i’r
gorllewin mae iddi harddwch
syfrdanol. Mae stori dyn
yma’n filiwn o flynyddoedd
oed ac yn dal i fynd. Drwy
fawr ymdrech yr enillwyd yr
heddwch goddefgar, diofal
rydym yn ei fwynhau a bu i’r
llefydd welodd Neil roi iddo
olwg ar hanes Prydain a
dealltwriaeth ohono sydd heb
eu hail. Dewch i glywed Neil
yn sôn, yn ei ddull doniol a
difyr, pam mae’n meddwl y
byd o hyn i gyd, a pham mae
gofyn i ni goleddu a dathlu
ein gwledydd gwych.
£24.50 | Under 16: £17.00
Tocynnau Teulu (2 oedolyn, 2 o
blant): £62.00. Grwpiau o 10: Codi 9
cael y 10fed am ddim. Grwpiau o 20
neu fwy: £20.50 yr un. 
Ar Werth yn Awr

London
Philharmonic
Orchestra
Alondra de la Parra arweinydd
Benjamin Grosvenor piano

Glinka Agorawd, Ruslan a
Ludmilla
Chopin Concerto Piano Rhif 2
Tchaikovsky Symffoni Rhif 5

Mae Benjamin Grosvenor 
yn ychwanegu ei gyffyrddiad
ei hun o athrylith at waith
syfrdanol Chopin ac o bob
tu iddo’r darn codi’r llen
pefriol gan Glinka a symffoni
hunangofiannol Tchaikovsky.
Rhaglen foethus i gychwyn
Cyfres Cyngherddau
Rhyngwladol 18/19.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys
rhaglen a gwydraid o Prosecco):
£49.50. 
Ar Werth yn Awr

6.30 pm – Sgwrs Cyn y Cyngerdd

Joan
Armatrading 
Joan Armatrading oedd 
y gantores-gyfansoddwr
caneuon gyntaf un o
Brydain i fynd â hi drwy’r
gwledydd ac mae’n teithio
ac yn recordio ers pum
mlynedd a deugain. Yn
2018 mae Joan ar ei
chweched flwyddyn a
deugain ym myd cerdd a
dim ond yr ail waith ydi
hon iddi berfformio taith 
yn gyfan gwbl ar ei phen 
ei hun. 

Mae Joan wedi sgrifennu 
a recordio cerddoriaeth
newydd i’r daith yma a
bydd yn canu llawer o’r
caneuon hynny, ond
peidiwch â phoeni, bydd
yma eich hoff glasuron 
o’r gorffennol hefyd. Felly
hwyliwch at eich noson 
yng nghwmni Joan
Armatrading.
£34.50
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

MERCHER 17  7.30pm IAU 18  7.30pm

Tudalen 34

Tudalen 34
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Neuadd Dewi Sant
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GWENER 19  7.30pm SADWRN 20 
Drysau 7.00pm

SUL 21  7.30pm

Level 42 
A’u gwesteion 
The Blow Monkeys
Mewn gyrfa sy’n ymestyn
dros agos i ddeugain
mlynedd, gwerthodd Level
42 fwy na deng miliwn ar
hugain o albymau ac mae
eu hôl-gatalog trawiadol yn
cynnwys yr hits ysgubol
Lessons In Love, Something
About You, Running In The
Family ac It’s Over. Yn 2016
daeth y band i ben taith 37
o oedau a werthodd bob
tocyn, Sirens II, yng
ngwledydd Prydain ac
Ewrop a chafodd y
ffefrynnau ffync glod y
beirniaid am allu “goleuo’r
llwyfan” (Birmingham Mail)
a swnio “mor slic ag erioed”
(Bournemouth Echo).
£31.50 | £37.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.50 yr un.

Whitney – Queen
of the Night
Yn mynd â ni ar reid colli
cylla drwy dri degawd o hits
clasurol, mae’r cynhyrchiad
arobryn yma’n rhoi llwyfan i
gymanfa syfrdanol o
gerddorion ac artistiaid sydd,
ynghyd â pherfformiad
egnïol digon i fynd â’ch
gwynt chi yn ysbryd Whitney,
yn cyflwyno sioe sy’n siomi
ar yr ochr orau bob gafael.

“Hearts pounding, feet
tapping, a must-see for
Whitney fans.”
Danielle Travis

£27.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32). Aelodau REACT:
£10.00 yr un. Grwpiau o 10 neu
fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd
Michael Bell MBE Arweinydd
Ros Evans Soprano

Cyfansoddwyr y Rhyfel Byd
Cyntaf: Coffâd

Mae Cerddorfa Ffilharmonig
Caerdydd yn cychwyn ei
thymor 2018/19 â choffâd
cyfansoddwyr a
wasanaethodd yn y Rhyfel
Byd Cyntaf.

Mae’r rhaglen yn cynnwys
On Banks of Green Willow
Butterworth, Pumed
Symffoni Vaughan Williams,
cyfres Bliss o’r ffilm Things
to Come, caneuon gan Ivor
Novello ac Alawon o’r
Ffosydd – detholiad o
ganeuon gwladgarol
poblogaidd roedd milwyr
Prydain ac America’n eu
canu.
£6.50 | £9.50 | £11.50 | £17.50
£23.50
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.

Tudalen 34

Tudalen 34

Tudalen 34



Ar Fynd
LLUN 22  7.30pm

Caro Emerald 
Yn dilyn adolygiadau pum
seren a sioeau dan eu sang
ym mhobman, mae Caro
Emerald, yn ysblennydd ac
yn steilus, yn ôl ar daith fyw
newydd sbon danlli grai yng
ngwledydd Prydain yn
2018. 

Ers rhyddhau’r albwm début
lluos-blatinwm o’r flwyddyn
2010, Deleted Scenes From
The Cutting Room Floor,
gwnaeth Caro Emerald a’r
cynhyrchwyr Grandmono eu
cilfach eu hunain, yn
cydasio jazz retro â samplo
a pop modern, yn serennu
môr o lais Caro. Naws heb
ei hail sy’n deillio ohono.
Seren pop wreiddiol yw’r
canwr ac arni olwg un o
eiconau Hollywood ers
talwm a llais sy’n byrlymu
gan gynhesrwydd a
bywiogrwydd.
£27.00 | £39.50 | £51.50
VIP: £101.00
Ar Werth yn Awr

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

MAWRTH 23  7.30pm MERCHER 24  
Drysau 7.00pm

City of
Birmingham
Symphony
Orchestra
Vassily Sinaisky arweinydd
Louis Schwizgebel piano

Wagner Agorawd, 
The Flying Dutchman
Mozart Concerto Piano 
Rhif 21
Sibelius Symffoni Rhif 1

Yn Symffoni Gyntaf Sibelius
mae grymoedd cysefin,
rhamant benfeddwol ac
anterthau ar drugaredd y
dymestl yn llunio saernïaeth
odidog. O’i gyferbynnu, mae
i concerto piano nefolaidd
Mozart ddiniweidrwydd ac
at hynny symudiad gyda’r
mwyaf nwyfus yn repertoire
y concerto.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys
rhaglen a gwydraid o Prosecco):
£49.50. Ar Werth yn Awr
6.30 pm – Sgwrs Am Ddim Cyn y
Cyngerdd

James Martin 
On The Road…
Again 
Ar daith On the Road…
Again gwelwn yr arch-
seren o gogydd James
Martin yn dod â phrofiadau
ei sioeau teledu
llwyddiannus ‘French
Adventure’, ‘American
Adventure’ a ‘Saturday
Morning with James
Martin’ at y sioe fyw
newydd sbon yma.

Bydd ei fedrau coginio
chwedlonol ar ddangos, 
yn dallu’r cynulleidfaoedd
â’i fedr, ei gyflymdra a’i
ddeheurwydd, ac wrth
gwrs ei smaldod difalio.
Caiff y cynulleidfaoedd
ddisgwyl ymgolli mewn sioe
ddifyr, fel mellten i bren, yn
heigio gan arddangosiadau
coginio nodweddiadol
James ac yn llawn dop o
droeon cyffrous.
£39.50
Ar Werth yn Awr

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



Michael Bolton
mewn Cyngerdd
A Gwesteion Arbennig
Mae Michael Bolton yn
ganwr ac yn gyfansoddwr
caneuon mawr ei wobr ac
yn weithredwr
cymdeithasol, a werthodd
dros bump a thrigain
miliwn o albymau a
senglau drwy’r byd yn
grwn. 

Mae’n adnabyddus am ei
lais eneidfawr a geiriau
dwysbigol ei ganeuon, ac
yn sgìl ei swyn bythol a’i
degwch pryd cafodd sawl
credyd teledu a ffilm gan
gynnwys Saturday Night
Live, Two and a half Men,
Fresh off the Boat, Glee a’r
gyfres lwyddiannus Last
Week Tonight with John
Oliver.
£27.00 | £41.50 | £61.00
Pecyn VIP Clòs: £101.00
Pecyn VIP Ennyd Hud: £237.00.
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £27.00. Ar Werth yn Awr

Gwrando’r
Gwreiddiau
Jamie Smith’s MABON
Cyngerdd Lansio Albwm

Dau ddegawd, pedwar
cyfandir a mil o sioeau ers
iddyn nhw ymffurfio, mae
MABON yn lansio eu seithfed
albwm yn Neuadd Dewi
Sant. Wedi’i recordio’n fyw,
yn cynnwys traciau newydd
sbon danlli grai ochr yn ochr
ag uchelfannau o’u hôl-
gatalog, mae TWENTY yn
hybu fwy fyth y gair mae’r
band yn ei gael o roi
perfformiadau sy’n llonni.

Dewch atyn nhw i’r parti
carreg filltir yma i ddathlu
albwm yr ugeinmlwyddiant â
gwydraid o ddiod bigog am
ddim a gwledd o
gerddoriaeth ryng-Geltaidd
wreiddiol.
£18.00 ymlaen llaw
£20.00 ar y diwrnod
Plant dan 16: £5.00. Aelodau
REACT: £10.00. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 32).
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd 
Teulu Opera
Cenedlaethol
Cymru
Gwledd Ddanteithiol o
Hwyl Nos Glangaea
James Southall arweinydd

Mae Cyngerdd Teuluol
diweddaraf Opera
Cenedlaethol Cymru, ar
thema Nos Glangaea, yn
damaid arswydus i aros pryd
sy’n cyflwyno’r teulu i gyd i
fyd opera a cherddoriaeth
glasurol. 

Ewch i’ch seddi ar gyfer y
cyngerdd difyr ac anffurfiol, 
a Cherddorfa ac unawdwyr
Opera Cenedlaethol Cymru
yn eich arwain chi drwy
ddewis o gerddoriaeth
gerddorfaol gyfarwydd o fyd
opera, ffilm a diwylliant
poblogaidd.
£14.00 | £18.00
Iau na 16: £7.00 yr un.
Ar Werth yn Awr
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IAU 25  
Drysau 7.00pm

SADWRN 27  8.00pm SUL 28  3.00pm

Tudalen 34
Tudalen 34



Ar Fynd
LLUN 29  
12.30pm & 3.00pm
MAWRTH 30  
10.30am & 2.00pm

MERCHER 31  7.30pm IAU 1  7.30pm

Little Baby Bum 
Croeso i fyd hudol a lliwgar
Little Baby Bum. Dewch at
Mia, Jacus, Twinkle a’u
ffrindiau o’r Hwiangerddi
mewn première byd sioe
FYW newydd sbon danlli
grai. 

Mae Little Baby Bum wedi
creu cyffro ar lein ac ar
deledu digidol, yn sianel
addysgol YouTube fwya'r
byd a chanddi dros un
filiwn ar hugain o
danysgrifwyr ac wedi’i
gweld ugain biliwn o
weithiau.
£14.00
Grwpiau 10+: £8.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Soul II Soul –
The Adventures of 
Soul II Soul 
Bydd y band eiconig o
Brydain Soul II Soul yn ei
chychwyn hi ar daith garreg
filltir yng ngwledydd Prydain
yn 2018 i nodi deng
mlynedd ar hugain o
lwyddiant aruthrol o
ddylanwadol, yn talu
teyrnged i’w halbwm début
chwedlonol, Club Classics
Vol 1.

A chanddyn nhw hits enfawr
yn cynnwys Keep On Movin’
a’r sengl rhif un ym
Mhrydain Back To Life
(However Do You Want Me),
aeth Soul II Soul rhagddynt
o fod yn un o arweinwyr sîn
warws y 1980au i fod yn
arloeswyr byd-eang
cerddoriaeth groenddu
Prydain.  

Rhaid i blant dan 14 oed fod
yng nghwmni oedolyn.
£28.50 | £30.50 | £34.50
Ar Werth yn Awr

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 34

NOSON YNG NGHWMNI 

King Crimson 
Mae sioeau teirawr llawn
dop y band yn tynnu ar
ddeunydd o bob cyfnod yn
eu hanes, gan gynnwys
chwe thrac hanesyddol na
chwaraeodd Crimson yn
fyw erioed o’r blaen, yn
ogystal â threfniannau
newydd o glasuron
Crimson – “mae’r
gerddoriaeth yn newydd 
pa bryd bynnag y’i
sgrifennwyd” – ac, wrth
gwrs, dogn helaeth o
ddeunydd newydd, gan
gynnwys y cyfansoddiadau
i dri drymiwr, sy’n un o’r
uchelfannau rheolaidd.
£57.00 | £72.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £57.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

v

Tudalen 34

Tudalen 34



GWENER 2  7.30pm SADWRN 3  7.00pm

Cerddorfa Opera
Cenedlaethol
Cymru
Tomáš Hanus arweinydd
Narek Hakhnazaryan
soddgrwth
Gustáv Balácek bariton

Rossini Agorawd, William Tell
Elgar Concerto Soddgrwth
Janácek Ymson y Coedwigwr
o The Cunning Little Vixen
Janácek Sinfonietta

Dyma Gerddorfa Opera
Cenedlaethol Cymru gyda’r
unawdwyr Narek
Hakhnazaryan a Gustáv
Balácek yn rhoi bywyd o’r
newydd yn danbaid i
Agorawd fywiog Rossini,
llawnder cyfleugar Concerto
Soddgrwth Elgar a dau waith
gan Janácek: un o’i operâu
mwyaf telynegol a’r
Sinfonietta a’i sgorio llachar.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys
rhaglen a gwydraid o Prosecco):
£49.50. Ar Werth yn Awr

6.30pm – Sgwrs Cyn y Cyngerdd
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Levison Wood
Journeys Through the
Badlands and Beyond
Yn ei ail sioe theatr fyw
lawn antur, bydd Levison
Wood yn rhannu straeon ei
deithiau diweddaraf ar
draws rhai o’r ardaloedd
peryglus mwyaf enbyd ar y
ddaear. Drwy roi cip ar
funudau’r tu ôl i’r llenni ar
ei deithiau dros
fynyddoedd y Cawcasws a
mordwyo o amgylch
Penrhyn Arabia, bydd
Levison yn herio’r mythau
a’r stereoteipiau sy’n
poeni’r hen diroedd hyn.

Mae hanesion cyfareddol a
doniol Levison yn cyfuno
helyntion y dydd ag antur
afieithus ac yn dangos
straeon bywyd go iawn y
bobl gyffredin y cyfarfu â
nhw sy’n galw’r mannau
hyn yn gartref.
£27.00
Ar Werth yn Awr

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

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

Bydd Côr Spitfires yr RAF,
Band Catrodol y Cymry
Brenhinol ac Only Boys
Aloud yn perfformio i
ddathlu can mlynedd o’r
RAF. Ymhlith y
perfformiadau drama eleni
bydd Theatr Everyman a
darn comisiwn newydd gan
Blant Ysgol Gynradd
Draenen Pen-y-Graig.
£12.00 | £17.00 | £22.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £12.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 34

Tudalen 34

SUL 4  3.00pm

v

v

v

v

v



Ar Fynd
LLUN 5  Drysau 7.00pm MAWRTH 6  7.30pm

A Night at the Musicals
Gyda Kerry Ellis, Ray Quinn, Lucie Jones 
a’r Novello Orchestra
Mae’r swae dramâu cerdd dan arweiniad David
Mahoney yn rhoi llwyfan i’r Novello Orchestra a rhai o
ganwyr mwya’u clod y West End, gan gynnwys Kerry
Ellis (y mae ei chredydau’n cynnwys Wicked a Les
Misérables), enillydd Dancing on Ice a seren X Factor
Ray Quinn, a Lucie Jones (Legally Blonde, Ghost,
Rent, We Will Rock You) yn syth o Gystadleuaeth 
Ganu Eurovision.

Daeth y Novello Orchestra yn gyfystyr â phefriad a
swyn y dramâu cerdd, ar ôl perfformiadau mawr eu
clod yn ddiweddar yn y London Palladium a Theatre
Royal Drury Lane.

Heb sôn am ganeuon stopio’r sioe o Wicked, 
Les Misérables, Chicago, Hairspray, Miss Saigon a
llond gwlad at hynny.
£27.00
Ar Werth yn Awr

The Stylistics
2018
Taith yr Hanner
Canmlwyddiant 

Dathlu Llwyddiannau
Ysgubol

Rydym yn adnabod y
Stylistics ar ein pennau ar
gorn eu hits lawer megis y
gân a enwebwyd am wobr
Grammy You Make Me Feel
Brand New ac at hynny
clasuron rhif y gwlith yn
cynnwys Can’t Give You
Anything (But My Love),
Let’s Put it All together, Stop
Look Listen a rhagor. 

Mae’r Stylistics yn dal i fod
yn benigamp, yn fendigedig
o ddifyr ac yn gerddorol
syfrdanol, yn cymell ar
gynulleidfaoedd yr hits a’u
gwnaeth yn enw ar enau
pawb. 

Peidiwch, da chi, â cholli’r
sioe Hanner Canmlwyddiant
arbennig iawn yma!
£34.50
Ar Werth yn Awr

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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IAU 8  8.00pm

ROGER TAYLOR

Queen
Extravaganza  
Taith 2018 
ym Mhrydain
Cynhyrchwyd gan Brian May
a Roger Taylor

Ar hyn o bryd mae’r
ynysoedd yma unwaith eto
yng ngafael cyffro Queen a
does dim dwywaith na fydd
selogion eu cerddoriaeth
wrth eu boddau o gael
gwybod bod yna gyfle arall
i glywed perfformio hits
mwyaf Queen yn fyw pan
ddaw’r Queen
Extravaganza, y band
teyrnged ‘swyddogol’ a
ddetholwyd yn bersonol
gan Roger Taylor a Brian
May, yn ei ôl i wledydd
Prydain i roi cyfres eto o
sioeau yn 2018. 

Rhaid i blant dan 14 oed
fod yng nghwmni oedolyn.
£30.50 | £48.50
Ar Werth yn Awr

David O’Doherty
You Have To Laugh
Dadfachwch eich bras
meddwl. Mae David
O’Doherty yn ei ôl ar daith
ac i’w ganlyn sioe newydd
sbon danlli grai, yn sgwrsio
ac yn ganeuon mae’n eu
chwarae ar allweddell
rwtsh ers 1986. 

Fel y’i gwelwyd ar Live At
The Apollo BBC2, Would I
Lie To You ac 8 Out Of 10
Cats Does Countdown
Sianel 4.

Mae David O’Doherty yn
ddigrifwr, yn awdur ac yn
gerddor arobryn. Bu’n
westai ac yn llywydd Never
Mind The Buzzcocks ac
ymddangosodd ar QI,
Dave’s One Night Stand a
Have I Got News For You.

Canllaw Oedran 14+
£21.00
Ar Werth yn Awr

Joe Lycett
I’m About To Lose
Control And I Think 
Joe Lycett
Piciwch heibio i weld Joe
Lycett ar ei daith stand-up
newydd sbon danlli grai, 
lle bydd yn rhannu jôcs,
darluniau a pheth o’r trolio
rhyngrwyd tila lle bu’n hel 
ei draed yn ddiweddar.

Fel y’i gwelwyd yn 8 Out Of
10 Cats Does Countdown, 
QI a The Royal Variety
Performance. 
£22.00
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
SUL 11  7.30pm LLUN 12  

Drysau 7.00pm
MAWRTH 13  1.00pm

Britten: 
War Requiem
Mark Wigglesworth
arweinydd
Susan Bullock soprano
Allan Clayton tenor
Roman Trekel bariton

Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol Cymreig 
y BBC
Corws Coleg Brenhinol
Cerdd a Drama Cymru

Yn cyfleu’n rymus golled a
gobaith ill dau, roedd War
Requiem Britten yn waith
diffiniol nid yn unig iddo
yntau ond i gerddoriaeth yr
ugeinfed ganrif, yn garreg
filltir go iawn yn y
repertoire corawl.
Ar Werth yn Awr

Sgwrs Cyn y Cyngerdd 6.30pm
(dalwyr tocynnau).

Gary Numan 
Gyda’r Skaparis
Orchestra
Dyma’r arch-seren synth-
pop Gary Numan yn nodi
deugain mlynedd ym myd
cerdd â’i sioe oleuadau
fwyaf trawiadol ers degau o
flynyddoedd. Ac at hynny
ar y daith arbennig yma
bydd y Skaparis Orchestra
yn gwmni iddo. 

Efallai mai ar gorn ei hits
Rhif Un ysgubol Cars ac
Are Friends Electric y mae
fwyaf adnabyddus one mae
eicon y don newydd yn dal
i fynd â hi’n aruthrol
ymhlith y beirniaid ac yn
fasnachol â’i gasgliad
diweddaraf o ganeuon
Savage: Songs from A
Broken World a gafodd
adolygiadau’n ei ganmol i’r
cymylau ar hyd ac ar led. 
£31.50 | £41.50 | £51.50
£67.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Triawd Piano
Odysseus
Yn 2015 y ffurfiwyd Triawd
Piano Odysseus ac mae’n
cael y gair o fod yn un o’r
ensembles mwyaf egnïol a
neilltuol i ddod i’r fei mewn
blynyddoedd diweddar. 
Yn y cyngerdd awr ginio
yma mae’n chwilio’r
llawnder o gerddoriaeth
newydd ddaeth i’r fei o
ddwyrain Ewrop cyn dod
yn ei ôl i’w filltir sgwâr â
pherfformiad o drio piano
aruthrol Watkins. 

Ar y cyd â Gw^ yl Bro
Morgannwg.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32).
Ar Werth yn Awr
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MERCHER 14  7.30pm IAU 15  7.30pm GWENER 16  7.30pm

Cerddorfa
Symffoni Coleg
Brenhinol
Cymru 
Tirweddau 
David Jones arweinydd
David Adams ffidil

Vaughan Williams
The Lark Ascending
Rhian Samuel Tirweddau 
Vaughan Williams
Symffoni Rhif 3, Symffoni
Fugeiliol
Lili Boulanger D’un soir
triste
£14.00
Iau na 25: £6.00 yr un. Cyfeillion
Neuadd Dewi Sant, Hawlwyr: 
pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr 

Illegal Eagles
Daw Pennaf Deyrnged
Swyddogol y Byd i’r Eagles
yn ei hôl yn 2018 ac i’w
chanlyn sioe dan gamp eto
sy’n addo rhagor o’u medr
cerddorol nodweddiadol,
eu manwl gywirdeb a’u
dawn dynion sioe
anhygoel. 

Yn cynnwys y gorau oll o
repertoire yr Eagles – Hotel
California, Take it to the
Limit, Life in the Fast Lane,
Take It Easy, Lyin’ Eyes,
Desperado a digonedd at
hynny!
£25.50 | £27.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32). Defnyddwyr
cadeiriau olwyn ynghyd ag un
cydymaith: seddi’r stalau £25.50
yr un. Grwpiau: 10 neu ragor 1
tocyn am ddim.
Ar Werth yn Awr

Show of Hands 
Mae cymanfa Show of
Hands, sef Steve Knightley,
Phil Beer a Miranda Sykes,
i’w gweld fymryn yn
wahanol ar eu taith Joint
Venture yn 2018. Mae
Miranda a’i gw^ r Dan yn
disgwyl eu babi cyntaf 
ym mis Tachwedd, felly
mae Cormac Byrne 
(yr offerynnwr taro
chwedlonol, enwog ar gorn
Seth Lakeman Band) yn
camu i’r bwlch i gwblhau
triawd hydref Show of
Hands ac i roi iddo sain
newydd ffres. Gewch chi
ddisgwyl y ffefrynnau gw^ yl
ynghyd â chaneuon o
albwm nesa’r band Joint
Venture. Alden, Dashwood
a Patterson ydi’r gwesteion
arbennig – cyfuniad
trawiadol o’r gitâr, y ffidil, 
y dobro a lleisiau. 
£27.00
Dan 21: tocynnau hanner pris.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
SUL 18  3.00pm LLUN 19  7.30pm MAWRTH 20  1.00pm

Zimmer vs
Williams
Pete Williams arweinydd
London Concert Orchestra

Y sgorau gorau oll gan
ddau o gyfansoddwyr ffilm
mwya’r oesoedd.

E.T.
Harry Potter
Jurassic Park
Man of Steel
Inception
Pirates of the Caribbean
The Dark Knight Rises
Batman Begins
The Da Vinci Code
Gladiator
Superman
£16.50 | £19.50 | £27.50  
£36.50 | £42.50 | £47.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £16.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Björn Again 
I ddathlu Dengmlwyddiant
ar Hugain enfawr BJÖRN
AGAIN, bydd y
Cyfarwyddwr a’r Cerddor o
Awstraliad Rod Stephen yn
mynd â’r sioe sy’n fawr ei
chlod drwy’r gwledydd ar
daith drwy hyd a lled
gwledydd Prydain ac
Iwerddon ym misoedd
Tachwedd a Rhagfyr 2018. 

Mae llwyddiant parhaol y
sioe BJÖRN AGAIN yn
ddrych o apêl fythol
ABBA – pum mil o
berfformiadau mewn
deuddeg gwlad a thrigain
dros ddeng mlynedd ar
hugain.

Yn perfformio’r holl hits o’r
deng mlynedd ar hugain
aeth heibio, mae hwn yn
addo’n deg bod yn un o
bartïon mwyaf 2018!
£27.00 | £37.00  
Tocynnau VIP: £61.00 | £91.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £27.00 yr un.

Cyngerdd Awr
Ginio
Ensemble Cymru
Daw Ensemble Cymru yn
ei ôl i’r Neuadd ac i’w
ganlyn raglen hyfryd yn
cynnwys Wythawd enwog
Schubert, gorchest ym
myd cerddoriaeth siambr
sy’n dal i swyno
cerddgarwyr drwy’r byd yn
grwn, ochr yn ochr â
theyrnged gyfoes o Gymru
i’r cawr hanesyddol hwn,
gan y cyfansoddwr John
Metcalf. 

Cofiwch fod yna egwyl a
bod y cyngerdd yn hwy
na’r awr arferol i roi lle i
waith newydd John
Metcalf.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: 
pob tocyn £1.00 yn rhatach
(gweler tudalen 32).
Ar Werth yn Awr

22 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 34

Tudalen 34

Tudalen 34



MAWRTH 20  8.00pm MERCHER 21 
Drysau 7.00pm

IAU 22  7.30pm

Gwrando’r
Gwreiddiau
Gwyneth Glyn a’i
Ffrindiau
Mae’r llenor, y bardd a’r
cerddor Gwyneth Glyn yn
cyflwyno profiad byw ei
halbwm newydd Tro gydag
aelodau’i band Rowan
Rheingans, Dylan Fowler a
Gillian Stevens. Tro ydi’r
albwm solo cyntaf o bwys
gan un o artistiaid mwyaf
cyfareddol a dawnus Cymru,
a chanddi awch am iaith,
sy’n rhoi ei chrefft gywrain
a’i dawn gain mewn grym yn
y gwaith newydd cymhellol
yma. 
£14.00 ymlaen llaw
£15.00 ar y diwrnod
Plant dan 16: £5.00. Aelodau
REACT: £10.00. Tocynnau mantais
safonol: pob tocyn £2.00 yn
rhatach (gweler tudalen 32).
Ar Werth yn Awr

Madeleine
Peyroux 
Ugain mlynedd ar ôl ei
début recordio,
Dreamland, mae
Madeleine Peyroux yn
mynd rhagddi ar ei thaith
gerddorol yn chwilio’r tu
hwnt i’r cyffredin yn
Secular Hymns, campwaith
llawn asbri ac eneidfawr,
yn alawon sy’n brasgamu,
yn sboncio, yn sosi, yn
dalog ac yn rhywiol a
draddodir â chymysgfa
gyfareddol o ffync, canu’r
felan a jazz.
£37.00 | £41.50
Ar Werth yn Awr

Deacon Blue
To Be Here Someday
Taith y Dengmlwyddiant ar
Hugain

Bu’r pum mlynedd aeth
heibio’n dipyn o ddadeni i’r
band, ac yn don doreithiog
o greadigedd a epiliodd dri
albwm newydd y naill yn
syth ar ôl y llall, gan
gynnwys yr albwm stiwdio
o’r flwyddyn 2016
Believers, eu halbwm
uchaf yn y siartiau ers tair
blynedd ar hugain. Taith
ydi To Be Here Someday
sy’n dathlu gyrfa’r band ar
ei hyd, ac arni byddant yn
chwarae rhai o’u sioeau
mwyaf erioed.
£31.50 
A nifer o docynnau cylch aur
drutach ar gael.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
GWENER 23  
Drysau 7.00pm

SUL 25  3.00pm

Billy Ocean
Mae Billy Ocean ar frig y
sêr recordio croenddu a’r
mynd mwyaf arnynt a
gynhyrchodd Prydain
erioed ac yn ei oes hyd yn
hyn gwerthodd dros ddeng
miliwn ar hugain o
recordiau. Daeth llwyddiant
rhyfeddol i ran Billy, yn
artist ac yn gyfansoddwr
caneuon, gyda chasglu
recordiau Aur a Phlatinwm
yn llu drwy’r byd yn grwn a
chyrraedd yr hicyn rhif un
yn fyd-eang yn y siartiau
pop gan gynnwys yr Unol
Daleithiau, Awstralia, yr
Almaen, yr Iseldiroedd a
gwledydd Prydain. 
£24.50 | £37.00 | £47.00
Tocyn VIP: £87.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £24.50.
Ar Werth yn Awr

Y Pedwar Tymor yng Ngolau
Cannwyll
Daeth Y Pedwar Tymor yn un o’r darnau enwocaf o
gerddoriaeth glasurol a sgrifennwyd erioed ac mae’r 
un mor boblogaidd heddiw ag yr oedd pan gafodd ei
berfformio gyntaf. 

Adfywir asbri a phencampwriaeth y ddeunawfed ganrif 
yn y cyngerdd cyfareddol hwn a lwyfannir yn gain fel pe
yng ngolau cannwyll, yn rhaglen atgofus a champwaith
godidog Vivaldi yn goron arni.

Handel Arrival of the Queen of Sheba
Bach Alaw ar Dant G
Purcell Cyfres i’r Utgorn  
Handel Ombra mai fu
Mozart Alleluia o Exsultate jubilate
Handel Cyfresi Water Music, Eternal Source of Light
Divine, Let the Bright Seraphim
Vivaldi Y Pedwar Tymor 

CERDDORFA GW
^
YL MOZART  

yng ngwisg lawn y Ddeunawfed Ganrif   

David Juritz arweinydd/ffidil
Crispian Steele-Perkins utgorn
Susanna Hurrell soprano
£16.50 | £22.50 | £29.50 | £32.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£16.50 yr un. Ar Werth yn Awr
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LLUN 26  
Drysau 7.00pm

MAWRTH 27  1.00pm MAWRTH 27  7.30pm

Mogwai
A’r Gwesteion
Arbennig The Twilight
Sad
Ers dwy flynedd ar hugain
mae arloeswyr ôl-roc
Glasgow yn storm sain
berffaith, yn cyfateb yn
gerddorol i luniau arswyd
Francis Bacon ac i
weledigaethau William
Blake o angylion yn y coed
(neu, os mynnwch chi,
Songs of Innocence and of
Experience Blake i’r glust).

Dyma gerddoriaeth yn
chwiler cau-allan, yn
arfwisg sain warchodol
drwy organau dyrchafol a
gwlaniach gitâr aflafar,
argoelus yn ystumio ar yr
ymylon, yn plygu’r byd tu
chwyneb allan yn realaeth
y byddai’n well o lawer
gennych fyw ynddi.
£29.50
Ar Werth yn Awr

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

Dan gyfarwyddyd 
Jeffrey Howard

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

Da o beth ydi codi
tocynnau’n fuan.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 32).
Ar Werth yn Awr

Podcast
Beicio’n Fyw
Dewch at y tîm y tu ôl i’r
Podcast Beicio i noson o
sgwrsio, hel clecs a
chipolygon ar feicio a’r
mannau lle mae’r prif 
rasys yn mynd. 

Richard Moore, Lionel
Birnie a Daniel Friebe sy’n
llywyddu podcast beicio
penna’r byd - gyda
gwarantu cywirdeb 60%,
neu ad-dalu’ch arian –
sy’n mynd â chi’r tu ôl i’r
llenni ar y tair Taith Fawr, –
y Giro d’Italia, Tour de
France a Vuelta a España.
£16.00
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
MERCHER 28   IAU 29  

Drysau 7.00pm
GWENER 30  7.30pm

Cynhadledd
Chweched
Dosbarth Parc
Geneteg Cymru
‘Spotlight on Genetics &
Genomics’ fydd wythfed
Cynhadledd Chweched
Dosbarth Parc Geneteg
Cymru. Wedi’i bwriadu ar
gyfer myfyrwyr dros 16
oed. Bydd y digwyddiad 
yn bwrw golwg ar sut y
mae darganfyddiadau ym
meysydd cyflym eu twf
marcwyr genetig, geneteg 
a genomeg yn cael eu
cymhwyso i agweddau ar
fywyd pob dydd.

I wneud ymholiadau
cysylltwch â Pharc 
Geneteg Cymru
(walesgenepark@cf.ac.uk)

Katie Melua 
gyda Chôr Merched
Gori
Yn gwmni i Katie bydd cast
o gerddorion sy’n sêr bob
copa walltog, yn ogystal ag
aelodau o Gôr Merched
Gori oedd ar yr albwm In
Winter o’r flwyddyn 2016 a
ardystiwyd yn werthiant
arian. 

Bydd y sioe’n cynnwys
caneuon o In Winter ochr
yn ochr â chaneuon
newydd sbon danlli grai a
chlasuron o’r ôl-gatalog.
Peidiwch, da chi, â
cholli’ch cyfle i weld un o
artistiaid recordio
benywaidd gwledydd
Prydain a werthodd y
mwyaf erioed.
£21.50 | £30.50 | £39.50
Tocynnau VIP: £81.00 | £131.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £21.50 
Ar Werth yn Awr

Philharmonia
Long Yu arweinydd
Jian Wang soddgrwth

Glazunov 
Hydref, o Seasons
Tchaikovsky Amrywiadau ar
Thema Rococo
Tchaikovsky 
Andante Cantabile
Dvorák Symffoni Rhif 8

Mae’r Philharmonia yn
perfformio rhaglen befriol,
sef pwt o Seasons, ballet
syfrdanol o ddyfeisgar
Glazunov, Amrywiadau ar
Thema Rococo swynol,
ffres ac Andante Cantabile
Tchaikovsky a Symffoni
Dvorák sy’n eli i’r galon.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys
rhaglen a gwydraid o Prosecco):
£49.50. Ar Werth yn Awr

6.30pm – Sgwrs Cyn y Cyngerdd
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RHAGFYR 2018
Sadwrn 1 7.30pm 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 a’r John Wilson Orchestra*
Iau 6 7.30pm Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC*
Gwener 7 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio*

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Sul 9 3.00pm The Sixteen at Christmas*
Iau 13 7.00pm The Rat Pack at Christmas*
Saturday 16 3.00pm City Voices Cardiff* 

Cyngerdd Dolig y Dengmlwyddiant  
Llun 17 7.30pm The Bootleg Beatles*
Mercher 19 – Amryw Bale Gwladol a Cherddorfa Rwsiaidd Siberia
Iau 20 Oriau Snow Maiden*
Gwener 21 – Amryw Bale Gwladol a Cherddorfa Rwsiaidd Siberia
Llun 24 Oriau The Nutcracker*
Iau 27 – Amryw Bale Gwladol a Cherddorfa Rwsiaidd Siberia
Sadwrn 29 Oriau Swan Lake*
Sul 30 – Amryw Bale Gwladol a Cherddorfa Rwsiaidd Siberia
Llun 31 Oriau Cinderella*

IONAWR 2019
Sadwrn 5 7.30pm Beyond the Barricade*
Gwener 11 8.00pm The Circus of Horrors*
Mawrth 15 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau*

Martin Carthy & John Kirkpatrick – Lolfa L3
Gwener 18 7.30pm Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC*
Sadwrn 19 7.30pm Classic Elvis*
Mawrth 22 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio*

Isata Kanneh-Mason
Mercher 23 7.30pm The Classic Rock Show*
Iau 24 7.30pm Sandi Toksvig Live! National Trevor*
Gwener 25 7.30pm Luther – A Celebration of Luther Vandross*
Sul 27 3.00pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru*
Mawrth 29 1.00pm Cyngerdd Awr Ginio*

Sean Shibe
7.30pm Martyn Joseph* 

Iau 31 7.30 pm Psychic Sally*

* Ar Werth yn Awr 



* Ar Werth yn Awr 

CHWEFROR 2019
Iau 7 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Gwener 8 7.30pm ELO Again*
Mercher 13 7.30pm Steve Steinman’s Vampires Rock*
Iau 14 7.30pm London Sinfonietta a Synergy Vocals*
Sul 17 3.00pm Anton & Erin*

Those Magical Moments
Mawrth 19 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau*

Jim Moray
Mercher 20 Drysau 7.00pm Trixie Mattel – Skinny Legend!!!!*
Iau 21 7.30pm Cerddorfa Symffoni India*
Sadwrn 23 7.30pm Joan Baez – Fare thee Well*
Mawrth 26 8.00pm nightmusic – Duo Bayanello & Trio Anima*

Lolfa L3
Mercher 27 7.30pm Dr Michael Mosley*

MAWRTH 2019
Gwener 1 7.30pm Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC*
Mercher 6 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Oslo*
Sadwrn 9 8.00pm Brit Floyd*
Sul 10 7.30pm Taith 2019 Paul Carrack *
Iau 14 7.30pm The Sensational 60s Experience*
Mercher 20  7.30pm Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru*
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* Ar Werth yn Awr 

Iau 21 7.30pm Mike & The Mechanics*
Mawrth 26 7.30pm Dan Snow*
Mercher 27 7.30pm Julian Clary*
Gwener 29 7.30pm Royal Philharmonic Orchestra*

EBRILL 2019
Mercher 3 7.30pm Stairway to Heaven: Led Zeppelin Masters*
Iau 4 7.30pm Ex Cathedra Consort & Baroque Ensemble

His Majesty’s Sagbutts & Cornetts*
Gwener 5 Drysau 7.00pm Collabro*
Sadwrn 6 7.30pm Henning Wehn: Get On With It*
Mawrth 9 8.00pm hwyrgerdd* Lolfa L3
Mercher 10  7.30pm Woman to Woman*

Judie Tzuke, Beverley Craven & Julia Fordham
Iau 11 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Iau 18 7.30pm That’ll Be The Day*
Gwener 19 8.00pm hwyrgerdd*  Lolfa L3
Iau 25 7.30pm Beatrice Rana*

MAI
Mercher 1 7.30pm Cerddorfa Siambr Ewrop*
Llun 6 8.00pm Rumours of Fleetwood Mac*
Iau 9 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mawrth 14 8.00pm hwyrgerdd – Liam Byrne & NASduo*  Lolfa L3
Sadwrn 18 7.30pm The Hallé*

MEHEFIN 2019
Iau 6 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Gwener 7 8.00pm Stewart Francis*
Mawrth 25 7.30pm Prosiect Planets y Philharmonia*

Neuadd Dewi Sant
Hydref a Thachwedd 2018
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FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT

Enw:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Teleffon (yn ystod y dydd):

Teleffon (gyda’r nos):

Cofiwch roi cyfeiriad e-bost i ni fel y gallwn roi gwybod i chi’n syth pan fydd sioeau
newydd ar werth rhwng llyfrynnau.

Ebost:

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!



029 2087 8444
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Raymond Gubbay presents/yn cyflwyno 

The Nutcracker
Snow Maiden
Cinder ella
Swan Lake
Performed by 
The Russian State Ballet of Siberia
Perfformir gan 
Fale Gwladol Rwsiaidd Siberia

Accompanied by The Orchestra of 
the Russian State Ballet
I gyfeiliant Cerddorfa Bale Gwladol Rwsia

9 – 31 December/Rhagfyr
2.00pm £17.50 – £46.50
5.30pm & 7.00pm £19.50 – £48.50

Four Magical Ballets with stunning scenery 
brought to life by digital magic/Pedwar Bale Hudol
ac iddynt olygfeydd trawiadol a adfywir drwy hud digidol



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
Hydref a Thachwedd 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.


