
Croeso’r
Rheolwr

Rwyf wrth fy modd 
o rannu â chi rai o’r
digwyddiadau tan
gamp sydd ar fynd 
yn Neuadd Gyngerdd

Genedlaethol Cymru yn y gwanwyn
eleni.

Gewch chi gofleidio ysbryd antur, heb
syflyd o’ch sedd, ar Daith y Byd Gw^ yl
Mynydd Banff. Estynnwn groeso i
artistiaid o’n milltir sgwâr, megis
Gregory Porter, Heather Small, Bryan
Ferry, Nils Lofgren a Tokio Myers; mae
yma gomedi anhygoel gan Sarah
Millican, David Baddiel, Alex Horne,
Jason Manford a Jimmy Tarbuck a’i
ffrindiau ac at hynny cyngherddau
cerddorfaol eithriadol yng nghwmni
Angela Hewitt, City of Birmingham
Symphony Orchestra, Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC, 
Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru 
a Philharmonia Orchestra.

Dyma ddyrnaid yn unig o’r
digwyddiadau byw ar gynnig yn y
gwanwyn eleni. Gobeithio y gallwch 
chi ddod aton ni.

Roger Hopwood, Rheolwr  

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Ebrill a Mai 2018
a Maes o Law.

30-32
Gwybodaeth am
Godi Tocynnau
Sut i godi’ch tocynnau a
manylion ein disgowntiau.
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Cynnwys
Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: Sarah Millican, Tokio Myers, Catrin & Seckou, My Dad Wrote a Porno,
Heather Small

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

04-06
Proffil
Dewch at yr Ultimate
Eagles – dyma ail-greu sain
eiconig y band Chwedlonol.

Y delynores o Gymru 
Catrin Finch a’r canwr cora
o Senegal, Seckou Keita,
yn rhoi stondin i’w
cydweithrediad mawr 
ei wobr. 

Soul Legends – dewch i
deimlo’r gwres, i rannu’r
enaid, i fyw’r chwedlau.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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



Dan Sylw
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HwyrGerdd

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

Mae holl berfformiadau HwyrGerdd ar
fynd yn amgylchfyd agosatoch Lolfa L3,
gyda goleuo llawn awyrgylch a
chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr 
i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob
digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o
ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio
â’r artistiaid rhwng y setiau. Tra byddwch
yma gallwch wneud defnydd da o’n Bar
Jin newydd hyfryd ac, i roi hwb i chi,
rydym hyd yn oed yn cynnwys eich 
diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Seiniau cyfoes cw^l a choctels oer braf –

cyfuniad clasurol yn dod yn y man.

Mae digwyddiadau HwyrGerdd yn mynd
rhagddynt nos Fercher 4 Ebrill (8.00pm)
â rhaglen ddwbl egnïol sy’n cyfuno
cywreinrwydd Deuawd Vickers Bovey ar 
y gitâr â cherddoriaeth daro awchlym
Ensemble Abstruckt.

Nos Fercher 8 Mai (8.00pm), mae 
Oliver Coates, y soddgrythor mwyaf hip 
ar wyneb daear, gellid dadlau, yn dod â
noson o greadigaethau clywedol trwythol
ochr yn ochr â cherddoriaeth gyweiraidd
acwstig a pherfformiad syfrdanol mewn
ymateb i fideo dystopaidd trawiadol 
gan Lek. 

Mae pob un o’r cyngherddau yma’n rhoi
lle amlwg i ddarn comisiwn newydd gan
Dy^ Cerdd, asiantaeth dathlu a hyrwyddo
cerddoriaeth Cymru, sy’n ymuno â
Neuadd Dewi Sant i roi repertoire
newydd sbon danlli grai Cymru wrth
graidd HwyrGerdd.
Prisiau Tocynnau
Tocyn Safonol: £10 – yn cynnwys naill ai *cwrw
o’r gasgen (dim ond ar gael ym mar lefel 3), 
gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin.
Pecyn Coctel: £16 (yn cynnwys coctel ar gael 
o’r Lolfa Jin).
(*Mae’r cwrw o’r gasgen yn cynnwys Carling,
Worthington’s a Stowford Press Cider).

HwyrGerdd

Deuawd Vickers Bovey Oliver Coates



Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018
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Act i fyddion Ar t ist ig

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

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

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

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

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

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

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

Ciniawa

RESTAURANT
SEE PAGE 03

BWYTY
GWELER TUDALEN 03

TAPAS
SEE PAGE 03

TAPAS
GWELER TUDALEN 03

HOT DOGS
SEE PAGE 03

CWM POETH 
GWELER TUDALEN 03

^

HOT FOOD
SEE PAGE 03

BWYD POETH 
GWELER TUDALEN 03

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

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

Tapas yn Lolfa L3  Pob platiad £4.50

Y LOLFA JIN
Mae ein Lolfa Jin foethus newydd sbon
danlli grai ar agor i bob perfformiad
gyda’r hwyr yn yr Awditoriwm. Ar y
pedwerydd llawr, yn cynnig dewis o dros
ddeng math ar hugain o jin, gwirodydd
gyda’r gorau, coctels a champagne – 
hwyl a fflagen! Byddwn hefyd yn cynnig
gwinoedd blasus, mwy eto o gwrw crefft
a dewis gwych o ddiodydd meddal.

Gobeithio y byddwch wrth eich bodd
gyda’r bar newydd bendigedig yma.

RYDYM
YN Y
LOLFA’N
YFED 
JIN



Dan berfformio’n fyw bethau prin a
chlasuron werthodd fel slecs, bydd ‘The
History World Tour’ yn rhoi i chi’r profiad
Gorau Fyw Fyd Bosib o’r Eagles yn fyw, a
gyflwynir gan gerddorion gyda goreuon y
byd a dreuliodd eu gyrfa ar ei hyd yn y
rheng flaen yn ymddangos ochr yn ochr
ag artistiaid megis Queen, Iron Maiden,
Status Quo, Journey, Van Morrison, The
Royal Philharmonic Orchestra, Stevie
Wonder, Paul McCartney, Ringo Starr, Cliff
Richard, John Legend ac, wrth gwrs, yr
Eagles eu hunain.

‘The Greatest Eagles Show in the World’
Chris Evans, BBC Radio 2 

Gewch chi weld yr Ultimate Eagles yn
Neuadd Dewi Sant nos Sadwrn 19 Mai
(7.30pm). Mae’r tocynnau’n £25.00. 

Yn syth ar ôl cychwyn dan ganu yn Ewrop,
Awstralia a Seland Newydd, mae’r Ultimate
Eagles yn dal i fynd ar eu taith newydd
sbon danlli grai, ‘History World Tour’, yma
yng ngwledydd Prydain.

Mae’r Ultimate Eagles yn cyflwyno hanes
band ymhlith goreuon y byd, yn perfformio
hits clasurol ac at hynny, am y tro cyntaf
erioed, fersiynau byw o’u halbwm ysgubol
o lwyddiannyus Bare Bones Unplugged.
Cyn dod i ben y daith, byddant wedi teithio
dros gan mil o filltiroedd: digon i
gylchfordwyo’r byd dros bedair gwaith!

Does yna’r un sioe ar wyneb daear sy’n 
ail-greu cerddoriaeth chwedlonol yr 
Eagles  mor gywir ac â’r fath barch â’r
Ultimate Eagles, ac mae eu gweld ar y
cyfryngau ar lein dros ddeng miliwn o
weithiau yn dyst i’w poblogrwydd drwy’r
gwledydd a’u safle a fawr chwenychir yn
‘sioe Eagles Fwya’r Byd’.

Proffil
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Ultimate Eagles
History World Tour



Proffil

breuddwydion dros derfynau o waith 
llaw dyn, ar daith o wytnwch greddfol 
ac enfawr. 

‘Oh my God, incredible… you’re witnessing
a state of rapture, it’s entrancing.’
Toby Jones, actor

‘Absolutely hypnotic.’
Guy Garvey, BBC 6 Music

Bydd Catrin a Seckou yn perfformio eu
cerddoriaeth odiaeth yn Neuadd Dewi Sant
nos Iau 3 Mai (7.30pm). Mae’r tocynnau’n
£19.00 (£14.00 i blant dan 16).

Mae’r delynores o Gymru Catrin Finch
a’r canwr cora o Senegal Seckou Keita
bellach yn cael y gair o draddodi
perfformiadau odiaeth, gan gloddio’n
ddwfn i’w traddodiadau gwahanol eu
hunain ac yn eu gweddnewid ag egni
rhyfeddol sy’n fwy na’i ddeuddarn.

Yn dilyn llwyddiant aruthrol eu recordiad
début, ym mis Ebrill 2018 lansir eu hail
albwm SOAR y bu mawr edrych ymlaen
ato. Mae’r albwm yn codi ar adenydd
gwalch y pysgod, yr aderyn rheibus gwych
a ddychwelodd i Gymru’n ddiweddar wedi
absenoldeb canrifoedd, sy’n mudo dros
dair mil o filltiroedd bob blwyddyn o
lannau Gorllewin Affrica i aberoedd
Cymru, yn esgyn fel cerddoriaeth a

CATRIN FINCH &
SECKOU KEITA 
Dyma ddau bencerddor anturus yn cydweithio – 
yn nefolaidd, yn fawr eu clod gan y beirniaid ac 
yn fawr eu gwobr – yn traddodi sioe drawiadol o
ddawn gerddorol.
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Cynhyrchiad gan Theatr Mwldan

Tudalen 32



Pa un a ydych chi’n Ddyn yr Enaid, 
yn Wraig Naturiol, neu ddim ond yn 
hen Beiriant Rhyw cyffredin…

Mae Entertainers wrth eu boddau o ddod
â’r swae ysgubol o lwyddiannus atoch chi,
sef SOUL LEGENDS! Bydd yma roi bywyd
o’r newydd i hits Barry White, George
Benson, Michael Jackson, Aretha Franklin,
James Brown, Tina Turner, Lionel Richie,
Wilson Pickett, Chaka Khan, Earth Wind &
Fire, a rhagor, a’r cwbl mewn dull “enaid-
daniol”!

Neidiwch ar drên canu’r enaid gael iddo
fynd â chi ar daith gerdd fythgofiadwy o
esmwyth o’i ddechreuadau yn y chwe
degau, hyd heddiw, drwy’r saith degau
clasurol a chaneuon dawnsio’r wyth
degau. 

Fe gewch eich syfrdanu gan gast sy’n sêr i
gyd, yn ganwyr ac yn gerddorion dawnus,

a synnu at y gwisgoedd a’r coreograffi
rhyfeddol.

Byddwch ar eich traed yn ail-fyw eich hoff
anthemau canu’r enaid: Respect, Ain’t
Nobody, Knock On Wood, Midnight Hour,
You’re My First My Last My Everything,
Best Of My Love, River Deep Mountain
High, Ain’t No Stopping Us Now, Beat It, 
I Feel Good, Three Times a Lady, Get
Down On It a rhagor.

Y naill hit ar ôl y llall yn ddi-baid.

Mae Trên Canu’r Enaid yn cyrraedd
Neuadd Dewi Sant nos Wener 13 Ebrill
am wyth o’r gloch. 

Mae’r tocynnau’n £27.00 a thocynnau
mantais safonol £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau: 1 ym mhob 10 am
ddim. Ar Werth yn Awr
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SOUL LEGENDS
Dewch i deimlo’r gwres. I rannu’r enaid. 
I fyw’r chwedlau...

Proffil



Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Ebrill

HwyrGerdd
Ensemble Abstruckt a
Deuawd Vickers Bovey
Rhaglen ddwbl egnïol ydi
ein hail ddigwyddiad
HwyrGerdd, yn cynnwys
cywreinrwydd Deuawd
Vickers Bovey ar y gitâr a
cherddoriaeth daro awchlym
Ensemble Abstruckt.

Mae’r cyngerdd yma’n
cynnwys darn comisiwn
newydd i Dŷ Cerdd,
asiantaeth dathlu a
hyrwyddo cerddoriaeth
Cymru, sy’n ymuno â
Neuadd Dewi Sant i roi
repertoire newydd sbon
danlli grai Cymru wrth
graidd HwyrGerdd.
Tocyn Safonol: £10.00 
(yn cynnwys naill ai cwrw o’r
gasgen – dim ond ar gael ym mar
lefel L3), gwin, diod ysgafn neu 
jin a thonig o’r Lolfa Jin.
Pecyn Coctel: £16.00 
(yn cynnwys coctel ar gael o’r 
Lolfa Jin).
Ar Werth yn Awr
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The Twisted
Show 
Mae tîm y Klub Kids yn ei
ôl yn 2018 ac i’w ganlyn
sioe syfrdanol newydd
sbon danlli grai.

Yn cyflwyno sêr RuPaul's
Drag Race mewn
Cynhyrchiad o’r Radd
Flaenaf gyda saith o
Artistiaid Gorau a
Chreadigol y Byd:

Chad Michaels, 
Shea Coulee, Kim Chi
Amanda Lepore, 
Milk Violet Chachki, 
Farrah Moan 
Ynghyd â chynhyrchiad
llwyfan llawn.

Ystod Oedran: 14+
£32.00
VIP: £102.00
Nifer gyfyngedig o Docynnau VIP
Cwrdd a Chyfarch syn’n cynnwys:
Sedd gyda’r goreuon. Cwrdd a
Chyfarch y sêr cyn y sioe.
Blaenoriaeth i brynu
marsiandïaeth. 
Mynediad VIP 6.00pm.
Ar Werth yn Awr

MAWRTH 3
11.30am & 2.30pm

MERCHER 4  8.00pm
SUL 1  
Drysau 6.00pm (VIP yn unig)
Drysau 7.30pm (heb fod yn VIP)

Monstersaurus
Dyma anghenfil o sioe wych,
newydd sbon danlli grai gan
greawdwyr Aliens Love
Underpants!

Dewch i ddilyn y dyfeisiwr
ifanc Monty sy’n creu byd
crwn o ddyfeisiadau honco
bost ac angenfilod anhygoel,
ond - ac yntau wedi’u
gwneud nhw i gyd – sut
mae cael eu gwared nhw?!

Bydd y teulu i gyd yn dotio
at y sioe egnïol yma, sy’n
heigio gan ias, hud, miri 
a misdimanars – gyda
cherddoriaeth wreiddiol 
a digonedd o gyfle i’r
gynulleidfa gymryd rhan!

Addas at dair oed a
throsodd.
£12.00
Teulu o 4: £40.00
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£2.00 yn rhatach ac un athro am
ddim mewn grwpiau ysgol o 15
neu fwy. Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32
Gwyliau’r 

ysgol mewn fflach



Ar fynd
SADWRN 7  1.00pm SUL 8  3.00pm

08 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Gw^ yl Iwcalili
Caerdydd
Gwêl eleni bumed W

^
yl

Iwcalili flynyddol Caerdydd
lle’r estynnir croeso i
grwpiau a chwaraewyr
unigol o Gymru a Gorllewin
Lloegr. Darparir y
gerddoriaeth ymlaen 
llaw a gellir gofyn amdani
drwy wefan y trefnwyr,
www.ukulelewolves.com. 

Gwahoddir chwaraewyr 
a’r cyhoedd i’r digwyddiad
yma sydd am ddim, i
wrando neu i ymuno mewn
detholiad o ganeuon. Mae’r
grw^p, Ukulele Wolves, yn
cyfarfod bob nos Lun yn y
Wolf’s Castle Inn, Llanisien
o hanner awr wedi saith
tan ddeg o’r gloch (croeso i
bawb).
Digwyddiad Am Ddim 

Angela Hewitt 
Bach Amrywiadau Goldberg
Mae Angela Hewitt yn fawr ei chlod ym maes dehongli
Bach – croeso’n ôl iddi i berfformio un o weithiau
allweddell aruthrol y cyfansoddwr. 

Yn Amrywiadau Goldberg roedd Bach ar anterth 
ei alluoedd. O un thema fas mae set o amrywiadau 
disglair yn ymagor, sy’n syfrdanol eu dyfeisgarwch 
a’u hyd a lled teimladol.

‘Hewitt matches instrumental virtuosity with simple, 
direct eloquence for splendid results.’
San Francisco Chronicle

‘Mae ei chanu’n nefolaidd o groyw a chryno.’
Die Welt

Dewch aton ni i Sgwrs cyn y cyngerdd am ddau o’r 
gloch yng nghwmni Jonathan James. Mynediad am 
ddim i’r sgwrs Cyn y Cyngerdd.
£25.00
Rhai gostyngiadau ar gael. Myfyrwyr: £5.00.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32



LLUN 9  
Drysau 7.00pm

MAWRTH 10  7.30pm

Bryan Ferry 
A Gwesteion Arbennig 
Daw blaenwr Roxy Music
a’r eicon pop Bryan Ferry
yn ei ôl i Neuadd Dewi
Sant, yn cynnig “a sad
strangeness and aesthetic
perfectionism that still sets
him apart” (Telegraph). 
Yn perfformio traciau o’r
albwm mawr ei glod
Avonmore, ochr yn ochr â
hits clasurol o’i ôl-gatalog
solo a Roxy Music, dros y
blynyddoedd nid edwinodd
damaid dawn Ferry o ran
“wringing beauty from
despair” (Telegraph) â
“more than a dash of style”
(The Express).
£37.00 | £47.00 | £57.00
£67.00 | VIP: £127.00
Ar Werth yn Awr
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Ebrill

Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau 
Mynydd Banff 
Y Rhaglen Las 
Dewch i brofi noson o ffilmiau byrion rhyfeddol o’r 
w^ yl ffilmiau mynydd fwya’i bri yn y byd.

Gewch chi ddilyn cyrchoedd rhai o anturiaethwyr mwyaf
anhygoel yr oes sydd ohoni, gweld ffilmiau syfrdanol o
chwaraeon llawn mynd, gwefreiddiol a chael eich
ysbrydoli gan ddarnau pryfoclyd a ffilmiwyd o bedwar 
ban byd.

Eleni mae yna ddwy noson fydd yn tanio eich awch 
am antur, mynd a theithio. I chi gael yr antur ar
ddwywaith dewch ar y ddwy noson i weld dwy raglen 
o ffilmiau cwbl wahanol. (Dangosir y rhaglen goch 
nos Fawrth 15 Chwefror). 

Ystod Oedran 12+ 
(rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn)
£14.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.50 yn rhatach (gweler tudalen
30). £24.00: Tocynnau i’r ddwy noson (dim ond ar gael yn y Swyddfa
Docynnau). Grwpiau o 6 neu fwy: pob tocyn £1.50 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32



Ar fynd
MERCHER 11  7.30pm GWENER 13  8.00pm
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Soul Legends
Dewch i deimlo’r gwres. I rannu’r enaid. 
I fyw’r chwedlau.
Pa un a ydych chi’n Ddyn yr Enaid, yn Wraig Naturiol,
neu ddim ond yn hen Beiriant Rhyw cyffredin…

Mae Entertainers wrth eu boddau o ddod â’r swae
ysgubol o lwyddiannus atoch chi, sef SOUL LEGENDS!
Bydd yma roi bywyd o’r newydd i hits Barry White,
George Benson, Michael Jackson, Aretha Franklin,
James Brown, Tina Turner, Lionel Richie, Wilson
Pickett, Chaka Khan, Earth Wind & Fire, a rhagor, 
a’r cwbl mewn dull “enaid-daniol”!
£27.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach 
(gweler tudalen 30). Grwpiau: 1 ym mhob 10 am ddim.
Ar Werth yn Awr

Gregory Porter 
Fe fu’n chwip o flwyddyn 
i Gregory Porter, y canwr
jazz a chanu’r enaid
rhyfeddol a enillodd ddwy
Wobr Grammy. Drwy’r byd
yn grwn mae Gregory
Porter yn dal i berfformio 
i dai dan eu sang a daeth
cydnabyddiaeth a chlod 
i’w ran drwy’r gwledydd 
yn sgìl ei ddau albwm a
enillodd Wobrau Grammy,
Liquid Spirit aTake Me To
The Alley.

O ran canu cw^ l, Gregory
Porter sy’n mynd â hi!

Sioe rhy dda i’w cholli…
£37.00 | £44.50 | £52.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £37.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



Our Finest Hour
Dunkerque a Brwydr
Prydain
Kevin Whately cyflwynydd
Annie Gill canwr
BBC Big Band
Dan gyfarwyddyd Barry
Forgie

O Vera Lynn a Gracie Fields
hyd at yr Andrews Sisters a
Glenn Miller, mae caneuon
a cherddoriaeth y 1940au
mor agos at ein calonnau
ag erioed. Ynghyd â’r
cyfnod cyn dathlu Diwrnod
VE, bwriwn drem yn ôl
mewn geiriau ac ar gerdd
ar drobwynt aruthrol yr Ail
Ryfel Byd, ac awr fawr
Prydain, o wyrth Dunkerque
hyd at fuddugoliaeth
benderfynol Brwydr
Prydain.
£21.50 | £26.50 | £30.50
£34.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £21.50 yr un.
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Ebrill

SADWRN 14  7.30pm SUL 15  3.00pm

City of Birmingham Symphony
Orchestra 
Mirga Gražinyte-Tyla arweinydd
Rudolf Buchbinder piano

Wagner Preliwd a Liebestod o Tristan und Isolde
Schumann Concerto Piano yn A leddf
Beethoven Symffoni Rhif 5

Mae’r Preliwd a’r Liebestod o gampwaith opera Wagner
yn diferu gan nwyd penfeddwol a dyheu’r corff. Wedyn
cawn Concerto Piano Schumann a’i huodledd, ei goethni
a’i chwaraegarwch yn cyferbynnu â Phumed Symffoni
Beethoven sy’n un o weithiau mwyaf dramatig a
chydnabyddedig y cyfansoddwr.

‘Gražinyte-Tyla has already proved herself a Beethovian.’
Los Angeles Times

‘Gražinyte-Tyla once again drew remarkably fine 
playing from the CBSO.’
Bachtrack

Dewch aton ni i Sgwrs cyn y cyngerdd am ddau o’r 
gloch yng nghwmni Sophie Rashbrook. Mynediad am
ddim i’r sgwrs Cyn y Cyngerdd.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn cynnwys sedd gyda’r gorau, 
rhaglen a gwydraid o Prosecco). Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32
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BWYTY
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Ar fynd

12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

MAWRTH 17  1.00pm 

The Whitney
Houston Show 
Yn serennu 
Belinda Davids
ac yn rhoi llwyfan i’r 
National Philharmonic
Concert Orchestra

Cyngerdd byw mawr ei 
glod gan y beirniaid ydi’r
Whitney Houston Show, 
sy’n anrhydeddu dawn,
cerddoriaeth a choffa
Whitney Houston. Mae’n
cynnwys canu syfrdanol
Belinda Davids i gyfeiliant 
y National Philharmonic
Concert Orchestra 30 darn
aruthrol a dyma deyrnged
gelfydd hyfryd i un o ganwyr
mwya’u parch y byd.

Yn cynnwys hits megis: 
I Will Always Love You, 
I Wanna Dance With
Somebody, How Will I Know,
One Moment in Time a
rhagor.
£29.50 | £39.00 | £46.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£29.50 yr un. Ar Werth yn Awr

Cyngerdd 
Awr Ginio
Sara Trickey a 
Robin Green
Brahms 
Scherzo yn C leddf
Beethoven 
Sonata Rhif 8 yn G lon
Schumann
Sonata yn A leddf
Kreisler 
Schon Rosmarin

Bydd y ffidleres o fri 
Sara Trickey yn ymuno 
â’r pianydd dawnus tu
hwnt Robin Green mewn
rhaglen rymus o Brahms,
Beethoven, Schumann a
Kreisler.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Gwrando’r
Gwreiddiau  
Kris Drever 
Dathlodd y cyfansoddwr
caneuon o’r Alban Kris
Drever (Lau) ddegawd o
lwyddiant masnachol ac
ymhlith y beirniaid drwy
ennill Canwr Gwerin y
Flwyddyn BBC Radio 2
2017 a Thrac Gwreiddiol
Gorau 2017 (am ei gân 
If Wishes Were Horses) 
ill dwy yng Ngwobrau
Gwerin BBC Radio 2.

Yn ei gyngherddau yn 2018
bydd Kris yn perfformio set
o’r goreuon yn cynnwys yr
holl ganeuon allweddol o’i
ddegawd cyntaf a deunydd
newydd mae’n ei chwarae’n
fyw am y tro cyntaf. 
£15.50 ymlaen llaw
£16.50 ar y diwrnod
Iau na 15: £5.00 yr un. Aelodau
REACT: £10.00 yr un. Grwpiau o
10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn
rhatach. Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32

MAWRTH 17  8.00pm MERCHER 18  7.30pm 

Tudalen 32
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Ebrill

IAU 19  7.30pm GWENER 20  7.30pm

R Strauss &
Brahms
Cerddorfa Genedlaethol
Gymreig y BBC
Otto Tausk arweinydd
Erin Wall soprano

Mozart The Marriage of
Figaro, Agorawd
R Strauss Pedair Cân Olaf
Brahms Symffoni Rhif 4 yn 
E leddf

Yn y Pedair Cân Olaf mae
Strauss yn canu’n iach i’w
oes hir a ffrwythlon drwy
goffáu’r pethau hynny oedd
fwyaf hoff ganddo: ei gariad
tuag at natur, ei wraig ers
pedair blynedd a hanner cant
a’i llais soprano roedd yn
dotio cymaint ato, a’i gred yn
nhrosgynoldeb yr enaid.
Cofiwch fod y repertoire yn wahanol
i’r hwn a gyhoeddwyd ynghynt.

£15.00 – £40.00
Tocynnau Teulu yn cychwyn am
£15.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Remembering Fred 
A gwesteion arbennig
Eisoes mae Remembering Fred, sioe theatr newydd
Aljaz Skorjanec a Janette Manrara, sêr Strictly
Come Dancing, yn argoeli bod yn un o deithiau
theatr mwyaf poblogaidd 2018. 

Noson o gân a dawns ydi Remembering Fred, 
sy’n dathlu treftadaeth un o eiconau Hollywood,
Fred Astaire. 

Ac iddi’n gefn cast cefnogol llawn o ddawnswyr,
band byw a chanwyr, bydd taith 2018
Remembering Fred yn cynnwys caneuon newydd,
dawnsiau newydd a gwedd newydd.
£26.50 | £39.00 | £44.00
Ac ychydig o docynnau VIP: £76.50. 
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: 
seddi’r stalau £26.50 yr un. 
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
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Ar fynd
SADWRN 21  7.30pm SUL 22  3.00pm

Beth Hart 
Dyma Beth Hart, y canwr,
y cyfansoddwr caneuon 
a’r cerddor o Americanes 
a enwebwyd am wobr
Grammy, yn dod â’i llais
roc melangan i’r Neuadd,
yn perfformio ei
cherddoriaeth roc
eneidfawr ac arni naws
jazz a chanu’r felan, yn
angerddol, yn ymroddedig,
yn smala ac yn raslon.

Pan fydd Beth Hart yn
canu, mae clociau’n stopio,
calonnau’n dawnsio a’r
blew bach yn codi ar eich
gwar. A phan fydd yn
adrodd ei stori reid colli
cylla, mewn araflais
Glannau’r Gorllewin sy’n
ddigon i ddistyllu wisgi
hanner canllath draw,
mae’r un mor gymhellol.

14+ (rhaid i blant dan 
16 oed fod yng nghwmni
oedolyn).
£37.00 | £41.50
Ar Werth yn Awr

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Crazy for Gershwin 
Glamor Broadway a thiwniau tapio traed
mewn swae Gershwin i gyd. 
Rhapsody in Blue, Shall We Dance, Lady Be Good, 
But Not For Me, S’Wonderful, I Got Rhythm, Lets’ Call the
Whole Thing Off, Summertime, A Foggy Day in London
Town, They Can’t Take That Away From Me, The Man 
I Love, Strike Up the Band

Katie Birtill Canwr Gwadd  
Rodney Earl Clarke Canwr Gwadd  
Viv Mclean Piano
Richard Balcombe Arweinydd
London Concert Orchestra

Ac at hynny deuawd dawnsio neuadd cyfareddol a dau
ddawnsiwr tap digon o ryfeddod.
£19.50 | £26.50 | £31.50 | £34.50 | £41.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: 
seddi’r stalau £19.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32



LLUN 23  8.00pm MAWRTH 24  8.00pm

Rumours of Fleetwood Mac 
Deugain Mlynedd o Rumours
Yn perfformio’r albwm chwedlonol Rumours nodyn am
nodyn ac ar ei hyd... a llawer llawer ar ben hynny!

Daw Rumours of Fleetwood Mac, teyrnged orau’r byd 
i Fleetwood Mac, yn ôl i’r llwyfan ac i’w ganlyn sioe
newydd sbon danlli grai yn dathlu deugain mlynedd 
o’r albwm eiconig Rumours. 

Mae Rumours of Fleetwood Mac yn cwmpasu agos i
hanner can mlynedd o gerddoriaeth chwedlonol ac yn
distyllu ysbryd Fleetwood Mac ar eu gorau oll, fe’i
cefnogir yn bersonol gan un o aelodau sylfaenu
Fleetwood Mac, Mick Fleetwood ac mae’r deyrnged 
orau oll i un o grwpiau mwyaf eithriadol roc a rôl.
£25.50
Ychydig o docynnau Cylch Aur: £35.50.
Ar Werth yn Awr

The Horne
Section 
Yn dilyn eu cyfres ysgubol o
lwyddiannus ar BBC Radio
4, a blynyddoedd lawer o
sioeau dan eu sang yng
Ngw^ yl Ymylon Caeredin a
West End Llundain,
peidiwch â cholli hoff
hoelion wyth pawb yn
Dictionary Corner ar 8 out 
of 10 Cats Does Countdown
a’r band cyntaf erioed i
lywyddu Never Mind The
Buzzcocks (BBC 2)! 

Gewch chi ddisgwyl
cymysgfa benfeddwol o
stand-up o’r frest,
perfformio trawiadol a dawn
gerddorol ryfedd gan y
digrifwr disglair Alex Horne
(enwebai Bafta Taskmaster,
Dave). 
£15.00
Ar Werth yn Awr
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Ebrill
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Ar fynd
MERCHER 25  
Drysau 7.00pm

GWENER 27  7.30pm SADWRN 28  7.30pm

Tokio Myers
A Gwesteion Arbennig
Aeth ei albwm début i 
Rif 4 yn y siartiau ac ar 
ôl gwerthu pob tocyn i’w
resiad gwreiddiol o oedau
daw enillydd Britain’s Got
Talent 2017, y pianydd, 
y cyfansoddwr a’r
cynhyrchydd aml ei
ddoniau, Tokio Myers, 
â’i ddawn eithriadol 
i’r Neuadd.
£25.50 | £30.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: 
seddi’r stalau £25.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

David Baddiel
My Family – 
Not The Sitcom
Yn dilyn rhediad a
werthodd bob tocyn yn
Menier Chocolate Factory
Llundain a dau rediad yn y
West End oedd yn fawr eu
clod gan y beirniaid, mae
David Baddiel yn mynd â’i
sioe undyn a enwebwyd am
wobr Olivier i theatrau
ledled gwledydd Prydain.
Sioe am gof ydi My Family:
Not the Sitcom, ac am
heneiddio, anffyddlondeb,
perthnasau camweithredol,
plismona moesol ar y
cyfryngau cymdeithasol,
golff, a chathod hoyw.
Dyma ddathlu’n aruthrol o
amharchus fywydau Sarah,
diweddar fam dinboeth
David Baddiel, a’i dad
ffwndrus, Colin. Dewch i
gael eich digio ar ran David!
£27.00
Ar Werth yn Awr

IGNITE
Côr Cambrensis a Mawl
Dewi Sant yn ymuno â 
The Sons of Jubal. Cant a
hanner o gôr meibion ac
ensemble pres o Eglwysi
Bedyddwyr Georgia Unol
Daleithiau America.

Yn gwmni iddyn nhw 
bydd tannau Cerddorfa
Cambrensis, yn cyflwyno
noson o ganu’r hwyl a
cherddoriaeth gorawl
gydag emynau gwefreiddiol
Cymru i bawb gael blas
arnynt.
£14.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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SUL 29  3.00pm LLUN 30  8.00pm MAWRTH 1  7.30pm

The Waterboys 
Daw’r Waterboys yn eu
holau gyda’u band naw
darn mwy yn gefn i’w
halbwm dwbl newydd 
sy’n fawr ei glod gan y
beirniaid, Out Of All This
Blue, a aeth ar ei ben i 
Rif 8 yn siartiau albymau
Prydain, eu safle uchaf 
yn y siartiau ers 1993.

Byth ers i Mike Scott ddod
â’r Waterboys i sylw’r
cyhoedd mae eu gyrfa’n
frith o fentrau enwog.
Arloesi tiriogaeth newydd,
feiddgar â chyrchddulliau
newydd a chydweithredwr
ysbrydoledig fu nod diffiniol
llif creadigol Scott.
£37.00
Tocynnau Cylch Aur: £41.50
Ar Werth yn Awr

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

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Ebrill & Mai

Cerddorfa Opera
Cenedlaethol
Cymru  
Tomáš Hanus arweinydd
Peter Donohoe piano

Prokofiev Cinderella, 
Cyfres Rhif 1 o’r Bale
Grieg Concerto Piano
Beethoven Symffoni Rhif 7

Mae sgôr bale liwgar
Prokofiev yn berwi gan
gerddoriaeth fywiog,
weithiau’n bigog, dro arall
yn foethus o ramantaidd.
Ac mae Concerto Piano
bytholwyrdd, telynegol
Grieg yr un mor foethus o
felodaidd, felly hefyd egni
diderfyn Seithfed Symffoni
Beethoven.

Dewch aton ni i Sgwrs am
ddim cyn y cyngerdd ar
Lefel 1.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn
cynnwys sedd gyda’r gorau,
rhaglen a gwydraid o Prosecco).
Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr

My Dad Wrote 
a Porno
Gewch chi glywed My Dad
Wrote A Porno digri dat
ddagrau, yn fyw, a’r tîm y
tu ôl i’r podcast ysgubol o
lwyddiannus yn mynd â’u
sioe ar daith i dai dan eu
sang.

Be wnaech chi petai eich
tad yn sgrifennu llyfr budr?
Ei anwybyddu? Nid Jamie
Morton. Mae’n ei ddarllen
i’r byd. Ynghyd â’i ffrindiau
gorau James Cooper a’r DJ
Radio 1 Alice Levine, mae
Jamie yn darllen 'Lost
Chapter' o saga ddrwg-
enwog o ddisglair ei dad,
Belinda Blinked.

Fe’i lawrlwythwyd agos i
gan miliwn o weithiau ac
mae ganddo selogion yn llu
drwy’r byd yn grwn – dyma
‘cultural phenomenon’
(The Sunday Times).
£29.50
Ar Werth yn Awr
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Ar fynd
IAU 3  7.30pm GWENER 4  7.30pm

Catrin & Seckou
Dyma ddau bencerddor
anturus yn cydweithio – yn
nefolaidd, yn fawr eu clod
gan y beirniaid ac yn fawr
eu gwobr – y delynores o
Gymru Catrin Finch a’r
canwr cora o Senegal
Seckou Keita – yn traddodi
sioe drawiadol o ddawn
gerddorol gyda gorau’r byd.

Mae Catrin a Seckou yn
cloddio’n ddwfn i’w
traddodiadau gwahanol 
eu hunain ac yn eu
gweddnewid yn rhyfeddol
yn gydasiad sy’n fwy na’i
ddeuddarn, a bellach maen
nhw’n cael y gair o draddodi
perfformiadau odiaeth. Yn
gyfareddol, yn hudol, yn
gywrain ac yn arallfydol,
dyma gerddoriaeth ryfeddol
a phrofiad byw gwefreiddiol.
£19.00
Plant dan 16: pob tocyn £5.00 yn
rhatach.

Owen Money’s 
Juke Box Heroes II 
Yn dilyn llwyddiant ysgubol Jukebox Heroes Owen
Money yn 2016, dyma Owen Money yn ei ôl ac i’w
ganlyn sioe eto’n heigio gan ddawn yn cynnwys
cerddoriaeth ei sioeau poblogaidd dros y Sul ar BBC
Wales a’i fath dihafal o gomedi a’r cellwair Cymreig!.

Bydd ei fand ffantastig ‘The Travelling Wrinklies’ yn
ymuno ag Owen ar lwyfan i gyfeilio i’r pedwar eicon
o’r chwe degau a’r saith degau fydd yn rhoi bywyd
o’r newydd i gerddoriaeth ac angerdd eu ‘Harwyr’!

Gyda Sami Broad fel Karen Carpenter, David Rhys-
Morris yn talu teyrnged i Neil Sedaka, Alex John yn
portreadu Frankie Valli a Li Harding fel y Fonesig
Shirley Bassey.
£20.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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MAWRTH 8  1.00pm MAWRTH 8  8.00pm

Cyngerdd 
Awr Ginio
Pedwarawd Mavron
Mozart 
Pedwarawd Tannau Rhif 1
yn G lon
Ravel 
Pedwarawd Tannau yn F lon

Ers 2002, mae Pedwarawd
Mavron yn cyd-asio
rhagoriaeth artistig ag awch
am allgyrch sy’n torri tir
newydd, ysbrydoli
cynulleidfaoedd ac ennyn
diddordeb cymunedau.
Mae’r Pedwarawd yn
ymroddedig i asio
repertoire clasurol â
darnau cyfoes newydd. Yn
2010 daeth y Pedwarawd
yr Ensemble Preswyl cyntaf
erioed yn Neuadd Dewi
Sant ac mae hefyd yn dal
preswyliad yng Nghanolfan
Celfyddydau Gate yng
Nghaerdydd.  

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 19

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Mai

HwyrGerdd
Oliver Coates
Gellid dadlau mai Oliver Coates ydi’r soddgrythor 
mwyaf hip ar wyneb daear, nid yn unig yn berfformiwr
cyfareddol, ond hefyd yn gyfansoddwr ac yn gynhyrchydd
cydweithrediadau electroacwstig a’i gwelodd yn
cydweithio â Sigur Rós, Massive Attack, Goldie a 
Mica Levi. 

Mae’r cyngerdd yma’n cynnwys darn comisiwn newydd i
Dy^ Cerdd, asiantaeth dathlu a hyrwyddo cerddoriaeth
Cymru, sy’n ymuno â Neuadd Dewi Sant i roi repertoire
newydd sbon danlli grai Cymru wrth graidd HwyrGerdd.
Tocyn Safonol: £10.00 
(yn cynnwys naill ai cwrw o’r gasgen – dim ond ar gael ym mar lefel
L3), gwin, diod ysgafn neu jin a thonig o’r Lolfa Jin.
Pecyn Coctel: £16.00 
(yn cynnwys coctel ar gael o’r Lolfa Jin). 

Tudalen 32

Tudalen 32



Ar fynd
SUL 13 3.00pmMERCHER 9  8.00pm &

IAU 10  8.00pm
GWENER 11 7.30pm

Jason Manford 
Muddle Class
Mae yn ei ôl! Fe fu Jason
wrthi fel lladd nadroedd 
ers ei sioe stand-up
ddiweddaraf ysgubol 
o lwyddiannus rai
blynyddoedd yn ôl ond
bydd selogion ei sioe
Absolute Radio yn gwybod
na dydi’r digrifwr yma o fri
cenedlaethol ddim wedi
newid damaid. Mae Muddle
Class yn addo cynnwys
gwledd o ddeunydd newydd
am Jason yn dod i oed 
yn ‘ddosbarth gweithiol’
wedyn yn cael, dros y
blynyddoedd, bod rhan
ohono wedi dod yn
‘ddosbarth canol’ – a
hynny’n peri cryn ddryswch!
Mae’r sioe yma’n rhy dda
i’w cholli, a Jason yn ei
thraddodi â’i swyn clên a’i
ffraethineb hudol.

Oed 16+
£29.00
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Cyngerdd Teulu
Duncan Ward arweinydd

Dewch ar daith i
gerddoriaeth glasurol yng
nghyngerdd teulu bythol-
boblogaidd Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig y
BBC. Cewch ddarganfod
seiniau anhygoel y
Gerddorfa drwy
gerddoriaeth o’r sgrîn fawr
ochr yn ochr â chlasuron
poblogaidd fydd yn siwr o
gael gennych arwain
ynghyd â’r arweinydd. Y
cyflwyniad i’r dim i’r
Gerddorfa, i bob oed.

Dewch â’r teulu i gyd ac
arbed arian gyda’n
Tocynnau Teulu syfrdanol
£15/£20!
£15.00
Tocynnau Teulu o £15.00
Ar Werth yn Awr

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Sarah Millican 
Control Enthusiast
Nid penboethen rheoli mo
Sarah Millican, ond selogyn
rheoli. Ylwch, mae hi hyd
yn oed yn rheoli sut cewch
chi fwrw sen arni! Ai chi
fydd yn trefnu’r noson i’r
brenin? Ai chi sy’n gofalu
am y pasbortau ar wyliau?
Dyna chithau i’r dim felly!

Pa un a ydych chi’n
trefnu’r tocynnau i’r sioe
yma neu’n dangos eich
wyneb yn ufudd, croeso.
Gewch chi wybod am
Ddynion Achub, rhechan
mewn trôns ysbyty, beth 
all ddigwydd pan gewch
chi ffitio bra, manteision
caserol, ac at hynny
cynghorion ynghylch 
sut i siarad â dynion a
merched siop a’r ffordd
gywir i fwyta bisgeden.
£29.00
Ar Werth yn Awr
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MAWRTH 15  12.00pm MAWRTH 15  1.00pm MAWRTH 15  2.30pm

Sgwrs Cyn y
Cyngerdd
Ystafell Llanelwy
Y canwr fiola a ffidil
Matthew Jones yn sgwrsio
am ei rôl newydd yn
gyfansoddwr a’r Pumawd
Chwyth a glywir yn y
Cyngerdd Awr Ginio
heddiw gydag Ensemble
MidtVest.

Ar y cyd â Gw^ yl Bro
Morgannwg.
Digwyddiad Am Ddim

Sgwrs â
Darluniau 
John Metcalf ac
Ensemble MidtVest  
Sgwrs â darluniau gan John
Metcalf gyda chyflwyniad
PowerPoint ac enghreifftiau
cerddorol o Six Palindromes
John, a berfformir gan
Ensemble MidtVest

Ar y cyd â Gw^ yl Bro
Morgannwg.

John Metcalf, Cyfansoddwr
Preswyl Neuadd Dewi Sant,
gyda chefnogaeth cyllid gan
Dy^ Cerdd.
Digwyddiad Am Ddim
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Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2018Mai

Cyngerdd 
Awr Ginio
Ensemble MidtVest
Matthew Jones Pumawd
Chwyth
John Metcalf Ynys Las
Per Nørgård Babettes
Gæstebud (Gwledd Babette) 
i bedwarawd piano
Bent Sørensen i’w gadarnhau

Mae Ensemble MidtVest
Denmarc yn dwyn ynghyd
ddeg cerddor o bedwar ban
byd – pob un yn unawdydd
o fri yn ei rinwedd ei hun.
Gyda’i gilydd maen nhw’n
swyno cynulleidfaoedd â
cherddora o’r radd flaenaf.

Ar y cyd â Gw^ yl Bro
Morgannwg.

John Metcalf, Cyfansoddwr
Preswyl Neuadd Dewi Sant,
gyda chefnogaeth cyllid gan
Dy^ Cerdd.

Pris y cyngerdd yma ydi
Talu Be Fynnwch.
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Ar fynd
MERCHER 16  8.00pm IAU 17  7.30pm

Heather Small
Llais M People

Mae hi’n chwarter canrif
ers i Heather Small, llais ac
wyneb M People, daro byd
cerdd fel mellten i bren.

Ar ôl gwerthu dros un filiwn
ar ddeg o recordiau a
Gwobrau Brit ym 1994 a
1995, mae Heather Small
yn cychwyn ar ei Thaith
How Can I Love You More
ledled gwledydd Prydain i
ddathlu Chwarter
Canmlwyddiant
cerddoriaeth Heather Small
ac M People, yn cynnwys
yr holl hits – Moving On
Up, One Night in Heaven,
Search For A Hero,
Renaissance, Open Your
Heart, Testify, Dreaming,
Angel St a’r anthem Proud.

Yn sgìl ei môr o lais
neilltuol mae Heather yn
cael y gair o fod yn un o
divas canu’r enaid mwyaf
dawnus Prydain.
£31.50
Ar Werth yn Awr
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Gwrando’r Gwreiddiau
Sharon Shannon
Dyma Sharon Shannon yn ei hôl ac i’w chanlyn ei
halbwm stiwdio newydd sbon danlli grai, Sacred Earth,
ei halbwm stiwdio cyntaf ers tair blynedd a’i degfed 
hyd yn hyn.

Cerddor ydi Sharon sydd wrth ei bodd yn synnu ac yn
syfrdanu. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei threfniannau
o alawon a chyfansoddiadau traddodiadol Iwerddon
ond mae ganddi awch erioed am chwilio arddulliau
newydd, ac am gyfarfod a chydweithio â cherddorion
eraill. Mae ei dylanwadau Gwyddelig wedi’u cymysgu’n
llawen ag arddulliau o bedwar ban byd, yn aml yn
annisgwyl, gan gynnwys – am y tro cyntaf – Affrica.
£22.00
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32



GWENER 18  7.30pm SADWRN 19  7.30pm

Philharmonia Orchestra
Vladimir Ashkenazy arweinydd
Pekka Kuusisto ffidil

Crouch End Festival Chorus
Band Milwrol – Cerddorion o Goleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru

Prokofiev Autumnal
Prokofiev Concerto Ffidil Rhif 1
Prokofiev Cantata Ugeinmlwyddiant Chwyldro Hydref

Yn ôl y sôn, “golygfeydd gwyllt, gwyryfol a hardd”
mynyddoedd yr Wral a ysbrydolodd delynegiaeth
freuddwydiol Concerto Ffidil Cyntaf Prokofiev. Ugain
mlynedd yn ddiweddarach, ynghudd mewn drôr y bu
ei Gantata i Ugeinmlwyddiant Chwyldro Hydref, hyd
at farw Stalin. Anaml y perfformir y gwaith yma, 
sydd wedi’i sgrifennu i luoedd corawl a cherddorfaol
anferthol ac sy’n cynnwys band acordion, clychau
rhybudd, seiren a siaradwr.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm: £49.50 (yn cynnwys sedd gyda’r gorau, 
rhaglen a gwydraid o Prosecco).
Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr
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Ultimate Eagles
History World Tour
Yn syth ar ôl mynd â 
hi’n ysgubol yn Ewrop,
Awstralia a Seland
Newydd, daw profiad
Eagles gorau’r Byd yn ei 
ôl ac i’w ganlyn ei History
World Tour, yn cyflwyno
noson o’r hits mwyaf ac 
am y tro cyntaf erioed
fersiynau byw o’u halbwm
ysgubol o lwyddiannus eu
hunain, Bare Bones.

Does yna’r un sioe ar
wyneb daear sy’n ail-greu
cerddoriaeth chwedlonol yr
Eagles mor gywir ac â’r
fath barch â’r Ultimate
Eagles, ac mae eu gweld ar
y cyfryngau ar lein dros
ddeng miliwn o weithiau yn
dyst i’w poblogrwydd drwy’r
gwledydd a’u safle a fawr
chwenychir yn “sioe Eagles
Fwya’r Byd”.
£25.00
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

RESTAURANT
SEE PAGE 03

BWYTY
GWELER TUDALEN 03

TAPAS
SEE PAGE 03

TAPAS
GWELER TUDALEN 03

HOT DOGS
SEE PAGE 03

CWM POETH 
GWELER TUDALEN 03

^

HOT FOOD
SEE PAGE 03

BWYD POETH 
GWELER TUDALEN 03



Ar fynd
SUL 20  3.00pm IAU 24  7.30pm

Glenn Miller Orchestra 
Yn dathlu pymtheng mlynedd a thrigain o 
The Dam Busters
Ray McVay yn cyflwyno sioe Big Band fwya’r byd yn
cynnwys cytgordiau bendigedig y Moonlight Serenaders
yn ogystal â seiniau Jazz Miller gan yr Uptown Hall Gang.  

The Nearness of You, St Louis Blues March, Don’t Fence
Me In, Don’t Sit Under the Apple Tree, Boogie Woogie
Bugle Boy, Air Mail Special.

A’ch holl ffefrynnau, yn eu plith:
The Dam Busters March, Moonlight Serenade, Little
Brown Jug, American Patrol, Pennsylvania 6-5000,
Tuxedo Junction, In the Mood.

Gyda’r gwesteion arbennig The Polka Dot Dolls yn canu
caneuon yr Andrews Sisters.

Yn cynnwys lleisiau godidog Catherine Sykes a 
Mark Porter.

Bydd y gerddorfa’n perfformio ail hanner y cyngerdd yn
lifrai Ail Ryfel Byd Llu Awyr byddin yr Unol Daleithiau.
£22.50 | £28.50 | £32.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£22.50 yr un. Grwpiau o 10 neu fwy: £20% yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Swing with
Laughter
Jimmy Tarbuck 
a’i Ffrindiau 
Mae theatr amryfath yn ei
hôl yn ddigamsyniol a’r
diddanwyr chwedlonol o
Brydain Jimmy Tarbuck
OBE a Kenny Lynch OBE
yn ffeirio’u ffyn golff am
noson ddihafal o gomedi 
a cherddoriaeth yng
nghwmni ffrindiau dawnus.

Yn gwmni i Jimmy ar
lwyfan bydd y canwr, y
cyfansoddwr caneuon, 
y digrifwr a’r difyrrwr 
Kenny Lynch a’r seren 
Carry On, y gantores ac 
un o brif actoresau’r West
End, Anita Harris. Bydd y
ddynwaredwraig aml ei
doniau Jessica Martin yn
perfformio ei theyrnged
fawr ei chlod i Judy
Garland. 
£25.00 | £27.50 | £30.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Ar Werth yn Awr
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GWENER 25  7.30pm
MAWRTH 29  Cwrdd a
Chyfarch (VIP yn unig)
cychwyn 9.00pm

IAU 31  8.00pm

Killer Queen
Yn Eu Holau o Fawr
Alw Amdanynt
Mae Killer Queen yn
perfformio eu teyrnged i
Queen ers 1993. Yn sgìl eu
dawn gerddorol ragorol, eu
hegni rhyfeddol a’u portread
cywir o fand byw mwya’r
byd, enillodd Killer Queen
yn haeddiannol deitl brenin
y teyrngedau i Queen. 

Gwefreiddiodd Killer Queen
gynulleidfaoedd mewn tai
dan eu sang o wledydd
Prydain i Fosgo ac yn
2016/17 ar eu teithiau
cyntaf yn yr Unol
Daleithiau, a dyma nhw’n
ail-greu’r rhyfeddod grymus
yn heigio gan egni, sef
Queen yn fyw. 

Cofiwch fod Cyngherddwyr
yn tueddu i sefyll mewn rhai
mannau yn ystod y
perfformiad.
£21.50
Grwpiau o 10 – 19: pob tocyn
£1.00 yn rhatach. Grwpiau o 20
neu fwy: pob tocyn £2.00 yn
rhatach. Ar Werth yn Awr

RuPaul’s 
Drag Race
Taith Werq The World
2018
Dyma’ch hoff sêr drag yn
eu holau ac i’w canlyn sioe
newydd ffyrnig ar gyfer
2018 ar Daith y Byd
Swyddogol Drag Race! 
Fe’i llywyddir gan y
beirniad o fri Vichelle
Visage a bydd yma
berfformiadau cyfoglyd gan
Kim Chi, Latrice Royale,
Shangela, Sharon Needles,
Violet Chachki, Valentina a
gwestai annisgwyl o’r
degfed tymor cwbl newydd.
£31.00 | £41.00 | £51.00
Cwrdd a Chyfarch VIP: £122.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Nils Lofgren
I ddathlu ei hanner canfed
flwyddyn o deithio’n
broffesiynol, mae’r Aelod
chwedlonol o’r E Street
Band sydd yn Oriel
Enwogion Roc a Rôl a’r
artist solo Nils Lofgren yn
dod yn ei ôl i wledydd
Prydain am y tro cyntaf 
ers tair blynedd, a’r aml-
offerynnwr Greg Varlotta 
yn cyfeilio iddo.

Gan dynnu ar repertoire
eang o oes ym myd Roc a
Rôl, a chan rannu straeon
cofiadwy lawer wrth fynd,
bydd Nils yn ail-greu
profiad hudol ei daith
ddiwethaf yng ngwledydd
Prydain, oedd yn fawr ei
chlod gan y beirniaid.
Bydd Nils a Greg yn
defnyddio hylltod o
offerynnau i ychwanegu
lliw a dyfnder at y sioe
newydd yma.
£34.50
Ar Werth yn Awr
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Maes o Law

* Ar Werth yn Awr 

MEHEFIN 2018
Gwener 1 7.30pm The Chicago Blues Brothers*
Sadwrn 2 7.30pm Magic of Hollywood – Pasha Kovalev*
Iau 7 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Gwener 8 7.30pm Some Guys Have All The Luck*
Sul 10 3.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Würth*

Karampini/Vengerov 
Mawrth 12 8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau*

Gretchen Peters / Lolfa L3
Gwener 15 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*
Gwener 22 7.30pm Grumpy Old Women*
Gwener 29 7.30pm The Roy Orbison Story – 

Sioe Arbennig y Dengmlwyddiant ar Hugain*

GORFFENNAF 2018
Sul 8 3.00pm Kevin and Karen Dance – Taith Fyw 2018
Iau 12 7.30pm Chris Ramsey*
Sadwrn 21 – 7.30pm Proms Cymru
Sadwrn 28



* Ar Werth yn Awr 

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

7.00pm

MEDI 2018
Sadwrn 1 8.00pm The Dreamboys – Taith 2018 ym Mhrydain*
Sadwrn 15 & 8.00pm Dave Gorman*
Sul 16
Iau 20 7.30pm Noson yng nghwmni Simon Reeve*
Mercher 19 8.00pm Dionne Warwick*
Gwener 21 Drysau Europe – Tour The Earth 2018*

7.00pm
Iau 27 8.00pm At Last: The Etta James Story*

HYDREF 2018
Mercher 3 8.00pm Ross Noble*
Sadwrn 6 7.30pm Bowie Experience: Taith Golden Years*
Mercher 17 7.30pm Joan Armatrading*
Sadwrn 20 Drysau Level 42*

7.00pm
Mercher 24 Drysau Caro Emerald*

7.00pm
Mercher 31 7.30pm King Crimson*
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JOAN
ARMATRADING
MERCHER 
17 HYDREF 7.30PM

£34.50



Maes o Law
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* Ar Werth yn Awr 

TACHWEDD 2018
Iau 1 7.30pm Soul II Soul – The Adventures of Soul II Soul*
Mercher 7 8.00pm Queen Extravaganza*
Gwener 9 8.00pm Joe Lycett*
Gwener 16 7.30pm Show of Hands*
Iau 22 7.30pm Deacon Blue*
Gwener 23 Drysau Billy Ocean*

7.00pm
Iau 29 Drysau Katie Melua*

7.00pm

RHAGFYR 2018
Sul 2 Drysau Dr John Cooper Clarke*

7.00pm





Gwybodaeth am godi tocynnau

Swyddfa Docynnau: 029 2087 8444
Codi tocynnau ar lein 24 awr y dydd –
www.stdavidshallcardiff.co.uk 
Gweinyddu: 029 2087 8500
Ebost: SDHboxoffice@cardiff.gov.uk

Gewch chi bellach ddewis eich sedd eich hun 
pan fyddwch chi’n codi tocynnau ar lein.

Mewn rhai digwyddiadau, oherwydd y nifer o
gwsmeriaid yn y Swyddfa Docynnau, efallai y bydd
gofyn i ni stopio gwerthu tocynnau i ddigwyddiadau
diweddarach hanner awr cyn rhagfyrhrau perfformiad.

Mae codi tocynnau yn hawdd
Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor ddydd Llun tan
ddydd Sadwrn 9.30am tan chwarter awr ar ôl
rhagfyrhrau’r perfformiad (neu 5.30pm pan nad oes
perfformiad – ym mis Awst), ddyddiau Sul a Gwyliau
Banc awr cyn y perfformiad i bobl sy’n dod yn
bersonol yn unig.

Ffôn ar 029 2087 8444. Gewch chi dalu ar eich union
gyda chardiau debyd neu gredyd neu gadw’ch
tocynnau a thalu cyn pen tridiau. Rydym yn derbyn
cardiau Mastercard, Visa, Switch a Delta. Dydym ni
ddim, fodd bynnag, yn derbyn cardiau Solo nac
Electron. I osgoi posibilrwydd ciwiau hir, cofiwch
gasglu tocynnau wedi talu amdanynt ymlaen llaw o
leiaf hanner awr cyn rhagfyrhrau’r perfformiad. Mae’r
llinellau teleffon yn cau hanner awr cyn amser cau’r
Swyddfa Docynnau.

POST ysgrifennwch atom ni yn Neuadd Dewi Sant, 
Yr Aes, Caerdydd, CF10 1SH gyda manylion cyflawn
ynghylch eich gofynion gan gynnwys y man eistedd
sydd orau gennych ac unrhyw ddisgowntiau sy’n
berthnasol. Rhowch eich enw, eich cyfeiriad, eich cod
post a’ch rhif ffôn yn ystod y dydd ac amgaewch siec
yn daladwy i Gyngor Caerdydd neu fanylion 
eich cerdyn (gan gynnwys y dyddiad terfyn a rhif
dosbarthu Switch), ac amlen â stamp a chyfeiriad 
er mwyn anfon eich tocynnau.

AR LEIN awr y dydd, saith diwrnod 
yr wythnos. Ymwelwch â
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Mae’r gwasanaeth yma’n berthnasol i’r rhan fwyaf 
o ddigwyddiadau unwaith y bydd y cyfnod codi
tocynnau cyffredinol wedi rhagfyrhrau. Nid yw llefydd
cadeiriau olwyn ar gael ar lein. A wnewch chi roi
caniad i’r Swyddfa Docynnau i wneud yn siw^ r fod 
eich seddi yn cwrdd â’ch gofynion penodol.

Neu gallwch e-bostio’ch gofynion o ran tocynnau atom
ni yn SDHboxoffice@cardiff.gov.uk

Yn Wyrdd Amdani – Ymunwch â’n rhestr e-bost a chael
yr wybodaeth ddiweddaraf am sioeau a chynigion yn
syth i’ch blwch derbyn. Ymgofrestrwch yn
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Amddiffyn Data
Pan fyddwch chi’n codi tocynnau i Neuadd Dewi Sant
cadwir eich gwybodaeth bersonol ar system
gyfrifiadurol y Swyddfa Docynnau. Drwy godi tocynnau
rydych chi’n caniatáu cadw’ch gwybodaeth bersonol
yn unol â’r Deddfau Amddiffyn Data. Gofynnir i chi a
geir defnyddio’r wybodaeth yma:

• i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau neu
ddatblygiadau i ddod yn New Theatre neu Neuadd
Dewi Sant;

• i’w rhoi i gyrff eraill yn y celfyddydau yn ne Cymru
– a allai gynnwys Theatr Sherman, Canolfan
Mileniwm Cymru, CBCDC, National Theatre Wales,
Canolfan Celfyddydau Chapter, Opera Cenedlaethol
Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC,
Sinfonia Cymru a Ballet Cymru - at ddiben tebyg;

• gan gyrff heb fod yn y celfyddydau, wedi’u dethol
yn ofalus, at ddiben rhagor o wybodaeth a allai fod
o ddiddordeb i chi.

Gofynnir i chi ddweud pa ddewisiadau sy’n dderbyniol
gennych. Bydd hyn yn rhoi lle i ni brosesu eich
gwybodaeth bersonol yn unol â’ch dymuniadau.

Gellir rhannu gwybodaeth codi tocynnau cwsmeriaid
(ac eithrio manylion cardiau credyd) ag asiantaethau
allanol at ddiben dadansoddi. Bydd Neuadd Dewi Sant
yn gwneud popeth rhesymol i sicrhau diogelwch data
oddi mewn i’r broses yma.

Mae prosesau Neuadd Dewi Sant yn cydymffurfio 
â Deddf Amddiffyn Data 1998.

Rheolir, cynhyrchir a gweithir ein gwefannau a’n
Hysbysebion Swyddogol gan Neuadd Dewi Sant o’n
swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig. Nid yw Neuadd
Dewi Sant yn dweud ar gyfrif yn y byd fod y deunydd
a’r wybodaeth ar ein gwefan neu y gellir eu cyrchu
drwyddi nac yn addas nac ar gael i’w defnyddio mewn
Gwledydd eraill y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Tocynnau Mantais
Mae’r tocynnau mantais sy’n dilyn yn berthnasol i
sioeau sy’n crybwyll gostyngiadau yn y panel prisiau:
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Plant dan 16, Myfyrwyr,
*Pobl dros eu 60, Pobl anabl (ynghyd ag un
cydymaith) a Hawlwyr. Dim ond un disgownt y tocyn y
cewch ei ddefnyddio ac mae gofyn prawf o’ch statws.
A wnewch chi ddweud pa ddisgownt rydych chi’n ei
hawlio pan fyddwch chi’n codi’ch tocyn.
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Fel arall derbynnir tocynnau i’w hailwerthu ar yr amod
benodol mai tocynnau Neuadd Dewi Sant a werthir
gyntaf ac nad oes unrhyw sicrwydd y cân nhw’u
hailwerthu. Fedrwn ni ddim ailwerthu tocynnau oni bai
bod y tocynnau gwreiddiol yn cael eu dychwelyd i’r
Swyddfa Docynnau’n gyntaf. Cedwir 20% o werth
unrhyw ailwerthu.

Ar wahân i’r ddau wasanaeth yma neu ganslo
perfformiad, fyddwn ni ddim yn ad-dalu arian unwaith
y bydd tocynnau wedi’u codi. Os canslir perfformiad
rhaid dychwelyd tocynnau i’r fan lle codwyd nhw 
(e.e. Os codwyd nhw trwy un o’n hasiantaethau
tocynnau cydnabyddedig, dylid eu dychwelyd nhw’n
uniongyrchol atyn nhw).

Os bydd angen tocynnau dyblyg, codir tâl o £2.50 y
tocyn am y gwasanaeth yma. 

Hwyrddyfodiaid
Er mwyn peidio â tharfu ar neb, ni chaiff
hwyrddyfodiaid fynd i’r awditoriwm ond bai bod saib
priodol yn y perfformiad. Gellir gwylio’r cyngerdd ar
deledu cylch cyfyng yn y bar ar Lolfa L3.

Amodau gwerthu
Cadwn yr hawl i wneud newidiadau yn y cast neu’r
rhaglen os bydd angen. Mae’n bosib y gwaherddir
mynediad dan rai amgylchiadau ac efallai na wneir 
ad-daliad. A wnewch chi fwrw golwg ar eich tocynnau
pan godwch chi nhw i wneud yn siw^ r eu bod yn iawn.
Mae ad-daliadau fel y gwêl yn dda gan Reolwr y
Swyddfa Docynnau.

Tâl Gwasanaeth Tocynnau
Mae Tâl Gwasanaeth Tocynnau o £3.95 y pryniant am
bob pryniant tocynnau felly dim ond £3.95 dalwch chi,
waeth cynifer o docynnau godwch chi ar yr un pryd (fe
allai newid). Mae’r Tâl Gwasanaeth Tocynnau yn
ymorol am gost cynhyrchu eich tocynnau, prosesu
eich archeb ac anfon eich tocynnau atoch chi. Mae’n
amcan gennym roi gwasanaeth ardderchog i
gwsmeriaid pa un a ddôn nhw aton ni’n bersonol, rhoi
caniad i ni dros y ffôn ynteu rhyngweithio â ni ar lein.
Bydd y tâl bychan yma am bob pryniant yn rhoi lle i ni
ddal i wneud hyn yn wyneb galwadau mwyfwy ar
adnoddau gwerthfawr. Bydd rhai digwyddiadau wedi’u
heithrio o’r Tâl – er enghraifft digwyddiadau a drefnir
gan A2 Actifyddion Artistig ac unrhyw ddigwyddiad lle
mae’r pris drutaf yn £14.00 neu lai.

Yfed Cyfrifol
A ninnau’n oedfan adloniant trwyddedig rydym yn
hybu yfed cyfrifol.  Os bydd unrhyw gwsmeriaid yn
dangos arwyddion o feddwdod, ymosodedd neu
ymddygiad gwrthgymdeithasol, oherwydd diod neu
rywbeth arall, cânt eu hebrwng o’r adeilad ac ni
chynigir dim ad-daliadau tocynnau.
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Caiff defnyddwyr cadeiriau olwyn (ynghyd ag un
cydymaith) godi tocynnau seddi’r stalau am y pris isaf
mewn sioeau sy’n crybwyll y gostyngiad yma. Nid yw
llefydd cadeiriau olwyn ar gael bob amser a dylid eu
cadw nhw trwy’r Swyddfa Docynnau, nid ar lein, er
mwyn sicrhau cwrdd ag anghenion penodol y
cwsmeriaid.

Tocynnau Myfyrwyr
Mae tocynnau hanner pris hefyd ar gael i
gyngherddau yng Nghyfres Cyngherddau Cerddorfaol
Neuadd Dewi Sant tan 6.30pm ar ddiwrnod y
perfformiad. Rhaid casglu tocynnau ac fe'u rhoddir
pan ddangosir cerdyn adnabod myfyriwr dilys.

Grwpiau
Rydym yn croesawu partïon o bob maint 
ac yn cynnig disgowntiau dethol i grwpiau o 
10 neu fwy. Rhowch ganiad i’r Llinell Boeth 
Grwpiau un pwrpas ar 029 20878443.

Mae Tocynnau Teulu ar gael i rai digwyddiadau lle
dangosir hynny. Mae’r tocynnau ar gyfer Teulu o 4 sy’n
cynnwys uchafswm o 2 o oedolion ac o leiaf 1 plentyn
dan 16 oed.

*Efallai na fydd y disgownt yma yn berthnasol.

Plant
Mae gostyngiadau a phrisiau arbennig yn berthnasol 
i lawer o ddigwyddiadau. Am resymau Iechyd a
Diogelwch, bydd gofyn i bob plentyn oed cerdded 
fod â thocyn.

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant
Gewch chi ostyngiadau dethol, copi o’r llyfryn gyda
llythyr newyddion bob yn ddeufis ac achub y blaen 
yn codi tocynnau i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau am
ddim ond £18.00 y flwyddyn. Rhowch ganiad i Wendy
Scanlon, Trefnydd y Cyfeillion ar 029 2087 8557 am
ragor o fanylion.

Ad-daliadau, Cyfnewidiau a Dyblygiadau
Mae gan Neuadd Dewi Sant feddwl mawr 
o ymroddiad ei chyngherddwyr yn codi tocynnau’n
fuan ac mae’n cydnabod bod pethau annisgwyl
weithiau’n eu rhwystro nhw rhag dod. Mae modd
cyfnewid tocynnau am unrhyw ddigwyddiad arall am
yr un pris neu fwy (o dalu’r gwahaniaeth). Nid yw’r
dewis cyfnewid ar gael i gyngherddau sydd wedi
gwerthu pob tocyn. Os ydi’r digwyddiad yn rhan o
dymor penodol (ee Proms, Bale etc), cynigir tocynnau
a gyfnewidir oddi mewn i’r un tymor. Rhaid i docynnau
ddod i law yn y Swyddfa Docynnau dim hwyrach na
48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol. Mae yna dâl o
£2.00 y tocyn am y gwasanaeth yma. (Gwaetha’r
modd, ni ellir cyfnewid nac ailwerthu tocynnau a
godwyd trwy Ganolfan Gofal Cwsmeriaid y BBC nac
asiantaethau allanol yn Neuadd Dewi Sant.)



Gwybodaeth am godi tocynnau

SUT I DDOD ATOM
Rydym yng nghalon Caerdydd
nesaf at Ganolfan Siopa Dewi Sant
ar Yr Aes. 

GWASANAETHAU I
GWSMERIAID

Os oes gennych chi ofynion
eistedd arbennig a wnewch 
chi roi gwybod i’r Swyddfa
Docynnau.

Mae cyfleusterau i ddefnyddwyr
cadeiriau olwyn yn cynnwys lloriau
gwastad, cyfleusterau tai bach (yn 
y Bwyty ac ar Lefelau 2,3,4 a 5) a
chownteri lefel isel yn y Swyddfa
Docynnau, yr Ystafell Gotiau a Bar
Lefel 3. Gall defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith
godi tocynnau i seddi cefn y stalau
am bris y tocyn rhataf sydd ar gael
ar gyfer y perfformiad. Efallai y
bydd cwsmeriaid ag anawsterau
cerdded yn cael mai seddi’r stalau
ydi’r mwyaf hygyrch.

Mae system is-goch ar gael yn yr
awditoriwm (ac eithrio Rheng 5) 
a gellir ei defnyddio heb neu gyda
chymorth clywed. A wnewch 
chi roi gwybod i staff y Swyddfa
Docynnau pan fyddwch chi’n 
codi tocynnau a rhoddir
cyfarwyddiadau defnyddio cyflawn
pan gyrhaeddwch chi ar gyfer y
digwyddiad. 

Am wybodaeth ynghylch sut y 
gall cwsmeriaid â nam ar eu
symudedd fynd i Neuadd Dewi
Sant mewn cerbyd pan fyddan
nhw’n mynd i berfformiad neu
ddigwyddiadau penodol sydd 
heb fod yn berfformiadau, 
ewch i dudalennau Eich 
Ymweliad a Mynediad y wefan
www.stdavidshallcardiff.co.uk neu
roi caniad i’r Swyddfa Docynnau
ar 029 2087 8444. Cofiwch, er
mwyn cydymffurfio â chytundeb
rhwng Cyngor Caerdydd a Heddlu

De Cymru, mai hyn a hyn o
drwyddedau gollwng i gerbydau
preifat a rannir ar gyfer pob
perfformiad yn ôl y drefn y cyntaf
i’r felin gaiff falu. 

Mae gwybodaeth am
ddigwyddiadau ar gael mewn
fformatau Braille a phrint bras o’r
ddesg ar lawr gwaelod y Neuadd,
Llyfrgell Ganolog Caerdydd a
Chymdeithas Deillion Caerdydd. 
I gael eich copi eich hun rhowch
ganiad i’r Adran Farchnata ar 
029 2087 8542.

Mae croeso i gw^ n tywys. 
A wnewch chi roi gwybod i’r
Swyddfa Docynnau pan fyddwch
chi’n codi tocynnau.

Cynllun cenedlaethol newydd ydi
Hynt sy’n gweithio gyda theatrau
a chanolfannau celfyddydau
drwy hyd a lled Cymru i ymorol
bod pethau’n glir ac yn gyson o
ran polisi tocynnau teg a
mynediad. Mae gan ddeiliaid
cardiau Hynt hawl i docyn yn
rhad ac am ddim i gynorthwywr
personol neu ofalwr yn Neuadd
Dewi Sant a’r holl theatrau a
chanolfannau celfyddydau sy’n
rhan o’r cynllun. Ewch i
www.hynt.co.uk i gael
gwybodaeth am y cynllun ac i
ymuno.
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A wnewch chi ymorol bod eich
ffôn symudol wedi’i ddiffodd 
yn ystod y perfformiad. Ni
chaniateir tynnu lluniau na
recordio unrhyw berfformiad.


