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Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp 
yn y Neuadd ym misoedd
Chwefror ac Mawrth 2019
a Maes o Law.

34-36
Gwybodaeth am
Godi Tocynnau
Sut i godi’ch tocynnau a
manylion ein disgowntiau.

Cynnwys
Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: David Gray, Joan Baez, Alfie Boe, Trixie Mattel, Dan Snow

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

04-06
Proffil
Dawnsiwch y Munudau
Hud Hynny gydag Anton &
Erin.

Dyma’r Sensational 60s
Experience yn troi’r cloc yn
ôl yn grand o’u coea
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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



Pwy fydd
ar ben y byd?
15 - 22 Mehefin 2019

Tocynnau Tymor ar gael  
o 4 Rhagfyr 2018

Neuadd Dewi Sant 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
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Neuadd Dewi Sant
Chwefror a Mawrth 2019Dan Sylw

Ac t i f yddion 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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Dyma sêr y sioe sy’n mynd â hi drwy’r
gwledydd, Strictly Come Dancing a hoff
gwpwl dawns neuadd y Genedl, Anton Du
Beke ac Erin Boag, yn cyflwyno byd lle
mae Dawns Neuadd yn cyfarfod Theatr
Gerdd, gyda gwisgoedd digon o ryfeddod
a choreograffi digon i fynd â’ch gwynt chi,
i gyfeiliant cerddoriaeth eiconig y theatr o
sioeau sy’n cynnwys Phantom of the
Opera, Mary Poppins, 42nd Street,
Wicked, Top Hat, Hairspray a Jersey Boys.

Mae Anton & Erin yn bartneriaid
proffesiynol ers 1997 ac yn un o barau
dawnsio neuadd mwyaf eu clod, mwyaf
diwyd a hoff ein dydd. Mae’r cwpwl yn
corffori swyn, cyfaredd a cheinder oes a fu

ac maen nhw go iawn yn sêr llwyfan a
sgrîn yr oes sydd ohoni, yn dod â phefriad
swae yn eu sgìl bob gafael. 

Yn gwmni i Anton & Erin ar lwyfan bydd 
y London Concert Orchestra gyda’r
arweinydd Richard Balcombe, ensemble
dawns aruthrol o’r West End a’r seren o
ganwr disglair Lance Ellington.
Sul 17 Chwefror 3.00pm
£29.50 – £49.50

ANTON
& ERIN
Dance Those Magical Moments
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Mae Neuadd Dewi Sant yn troi’r clociau’n ôl i Chwe
Degau’r Hwyl a’r Sbri am un noson yn unig yng
nghwmni rhai o’r sêr mwyaf o oes fythgofiadwy!

Daw The Sensational 60s Experience yn ei
ôl nos Iau 14 Mawrth ac i’w ganlyn
cynhyrchiad newydd sbon danlli grai ar
gyfer 2019 a’i gymanfa orau eto sy’n
cynnwys sawl act oedd ar frig siartiau
gwledydd Prydain!

Byddwch yn barod am strafagansa deirawr
o hiraeth pur y chwe degau yn serennu
Mike Pender – blaenwr eiconig y ffefrynnau
Merseybeat The Searchers – sy’n dal i
floeddio’r hits wedi cyrraedd Rhif Un am y
tro cyntaf dro’n ôl ym 1963! Y flwyddyn
honno y daeth y band i’r fei fel mellten â’u
sengl ar frig y siartiau Sweets for My Sweet
a chyflawni’r orchest ddwywaith eto dros y
flwyddyn i ddod â Needles & Pins a Don’t
Throw Your Love Away.

Mae yma hefyd lais godidog o eneidfawr
Chris Farlowe, y cofiwn amdano’n fwyaf
serchus am ei sengl Out of Time a’i glasur
bythol Handbags & Gladrags. 

Ar ben hynny mae’r grw^p o Fanceinion
sy’n hoff gan bawb, Herman’s Hermits, 
a gafodd hit ysgubol drwy’r byd yn grwn
I’m into Something Good. Ac nid dyna
ddiwedd yr enwau mawr gan fod
chwedlau Lerpwl The Swinging Blue Jeans
ar y rhaglen hefyd yn canu eu halawon
bachog sy’n cynnwys Hippy Hippy Shake
a Good Golly, Mss Molly.

I gwblhau’r gymanfa o sêr mae The New
Amen Corner – a ysgubodd i frig y siartiau
ar eu gwedd wreiddiol â’r gân (If Paradise
Is) Half as Nice ym 1969 – a’r arwyr cwlt
o Sgowsiaid, The Fourmost oedd yn enwog
am A Little Loving.

Camwch yn ôl mewn amser i’r degawd
mwyaf yn hanes cerddoriaeth yn The
Sensational 60s Experience yn Neuadd
Dewi Sant!
Iau 14 Mawrth 7.30pm
£30.00



Neuadd Dewi Sant
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Sing-Along-A 
The Greatest
Showman
Look out ‘cause here it
comes….

Gewch chi brofi The Greatest
Showman yn y ffordd orau
fyw fyd bosib – a geiriau’r
caneuon ar y sgrîn fel y
gallwch forio canu nerth
esgyrn eich pennau ac yn
falch o’ch co.

Bydd ein llywydd byw yn
cyflwyno symudiadau dawns
dihafal, yn dangos i chi sut i
ddefnyddio ein bagiau celfi
rhyngweithiol, ac at hynny’n
cael gennych ymarfer eich
bonllefau, eich hwtian a’ch
chwibanau blaidd. 

Rydym yn mawr gymell
gwisg ffansi ac mae’n
hanfodol i bob copa walltog
yn y gynulleidfa gymryd
rhan. Cofiwch mai dangos y
ffilm sydd yma, nid sioe fyw.
Oedolion: £18.00
Plant: £14.00
Ar Werth yn Awr
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Stondin
Ysgolion Dawns
Rubicon
Mae cymell pobol ifanc i
gymryd rhan mewn dawns
wrth graidd beth wnân nhw
yn Rubicon ac maen nhw
wrth eu boddau o weld
cynifer ohonyn nhw’n rhoi
help llaw i ddathlu eu
gorchestion yn eu trydedd
W
^
yl Ysgolion, ar y cyd â

Neuadd Dewi Sant,
Actifyddion Artistig a
Chymdeithas Ddawns
Ysgolion Caerdydd a’r Fro. 

Dathlu creadigedd ydi
hanfod y digwyddiad yma,
a dod â phobol ifanc at ei
gilydd a rhoi profiad i’w
gofio iddyn nhw. Bydd
mwy na thrigain o ysgolion
o bob cwr o’r rhanbarth 
yn cymryd rhan yn ystod 
yr w^ yl.
£7.00
Athrawon sy’n dod yn gwmni –
am ddim.
Ar werth 1 Rhagfyr.

GWENER 1  
Drysau 7.00pm

NEWYDD DDOD I LAW –
IONAWR
LLUN 28  6.00pm

SADWRN 2  
2.00pm & 7.00pm

Thunder
Ers ymffurfio ym 1989,
sgoriodd Thunder ugain o
senglau yn yr Hanner Cant
Uchaf, dau albwm aur, a
chael y gair o fod yn
gampwyr perfformio byw.
Ym mis Ionawr 2019
rhyddhaodd Thunder eu
halbwm stiwdio newydd
sbon danlli grai Please
Remain Seated. A’r band
yn cychwyn ar eu trydydd
degawd y rhyddheir yr
albwm, sy’n gasgliad o
weddau ar ganeuon,
wedi’u hailwampio yn eu
hanfod, o bob cam yn eu
catalog helaeth.
£30.50 | £35.50 | £40.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £30.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 36

Tudalen 36

Tudalen 36



Cerddorfantur!
Cerddorfa Symffoni
Coleg Brenhinol Cymru 
Tom Redmond cyflwynydd

Wedi’i ddyfeisio’n arbennig 
i ddal dychymyg
cynulleidfaoedd ifainc drwy
rym cerddorfa symffoni fyw.
Mae Cerddorfa Symffoni
Coleg Brenhinol Cymru a’r
cyflwynydd Tom Redmond yn
cyflwyno offerynnau a theithi
mewnol cerddorfa ar yr un
pryd ag adrodd yn fyw i’w
ryfeddu rai o straeon mwya’r
oesoedd. Ar gyfer cynulleidfa
ysgol y mae’r cyngerdd ond
mae croeso cynnes i’r
cyhoedd ddod iddo. Mae
gofyn i’r ysgolion sy’n dod
fod ar eu heistedd erbyn
hanner awr wedi canol dydd.

Cefnogir gan Gyngor
Celfyddydau Cymru.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Ysgolion: £3.00 yr un i fyfyrwyr
(Athrawon am ddim)
Archebion grwpiau heb fod ar gael
ar lein – rhowch ganiad neu ddod 
i’r Swyddfa Docynnau.
Ar Werth yn Awr

Ar Fynd
SUL 3  4.30pm LLUN 4  6.00pm

08 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Digwyddiad
Cerddorfaol a
Chorawl Hapnod
Undydd
Mae arnom angen
CHWARAEWYR unrhyw
offeryn cerddorfaol (a’r
sacsoffonau) – mae gofyn 
i chi fod tua Gradd 5/6
neu’n uwch.

Dim clyweliadau!!

Mae arnom angen
CANWYR hefyd: Mae
arnom angen canwyr
côr/oratorio profiadol i
helpu i arwain yr
adrannau; mae croeso
cynnes i ganwyr yr un mor
frwdfrydig ond dibrofiad…

Neu dewch i fod yn rhan
o’r gynulleidfa. Mae’r
tocynnau am ddim, ond
bydd cyfraniadau
gwirfoddol i Ymchwil
Canser i’w croesawu’n
fawr.
Tocynnau Am Ddim

Stondin 
Ysgolion Dawns
Rubicon
Mae cymell pobol ifanc i
gymryd rhan mewn dawns
wrth graidd beth wnân nhw
yn Rubicon ac maen nhw
wrth eu boddau o weld
cynifer ohonyn nhw’n rhoi
help llaw i ddathlu eu
gorchestion yn eu trydedd
W
^
yl Ysgolion, ar y cyd â

Neuadd Dewi Sant,
Actifyddion Artistig a
Chymdeithas Ddawns
Ysgolion Caerdydd a’r Fro.

Dathlu creadigedd ydi
hanfod y digwyddiad yma, 
a dod â phobol ifanc at ei
gilydd a rhoi profiad i’w 
gofio iddyn nhw. Bydd mwy
na thrigain o ysgolion o bob
cwr o’r rhanbarth yn cymryd
rhan yn ystod yr w^ yl.
£7.00
Athrawon sy’n dod yn gwmni –
am ddim.
Ar werth 1 Rhagfyr.

MAWRTH 5  1.00pm

Tudalen 36



MERCHER 6  6.30pm IAU 7  7.30pm GWENER 8 7.30pm
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Neuadd Dewi Sant
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Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC 
Bolero: Viva España
Jun Märkl arweinydd
Angela Hewitt piano

Falla Yr Het Dri Chornel
Cyfres Rhif 1 
Falla Nosau yng ngerddi
Sbaen
Ravel Concerto yn D Lon i’r
piano (llaw chwith)
Debussy Images Rhif 2
Ravel Bolero

Dewch i ymhyfrydu mewn
cerddoriaeth a ysbrydolwyd
gan haul a lliwiau Sbaen, 
pa un ai drwy un o feistri
modern y wlad, neu drwy
ddychymyg byw Ravel a
Debussy.
£15.00 – £41.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Sgwrs Cyn y Cyngerdd (dalwyr
tocynnau) 6.30pm.
Ar Werth yn Awr

Barnardo’s
Cymru
Cyngerdd Cefnogwyr
Ifainc
Bydd plant a phobl ifanc o
ysgolion o bob cwr o Gymru
yn uno’n gôr yn llu i ganu
rhai o’u hoff ganeuon yng
Nghyngerdd Cefnogwyr
Ifainc Barnardo’s Cymru.
Bydd y noson yn cynnwys 
y corau’n canu caneuon o
ffilmiau a sioeau llwyfan
poblogaidd gan gynnwys
Mary Poppins, Les
Misérables a Shrek.

Bydd yr arian a godir o’r
cyngerdd yn mynd tuag at
helpu Barnardo’s Cymru i
gynnig cefnogaeth i blant,
pobl ifanc, teuluoedd a
chymunedau agored i niwed
ym mhob cwr o Gymru, yn
gaffaeliad iddyn nhw lunio
gwell dyfodol.
£12.00 | £14.00
Dan 12: tocynnau hanner pris.
Ar Werth yn Awr

ELO Again 
Dyma ddathlu
Deugeinmlwyddiant albwm
eiconig ELO, Out of the
Blue. Mae ELO Again yn
rhoi blas dramatig go iawn
i chi o rotsiwn beth oedd yr
ELO clasurol ar ei anterth.
Mae’r profiad drwyddo
draw yn ail-greu’n
broffesiynol un o
gyngherddau ELO ynghyd
ag atgynhyrchu sain, sioe
oleuadau ac effeithiau
gweledol ardderchog.

Mae ELO Again yn talu
teyrnged i ganeuon
godidog o gelfydd Jeff
Lynne ac ELO. Mr Blue
Sky, Livin’ Thing,
Showdown, Telephone Line
a llond gwlad at hynny.
£25.50
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 36

Tudalen 36

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

Clwb Ifor Bach yn cyflwyno

John Grant
ac eraill
Dair blynedd yn union ers
rhyddhau ei LP solo
ddiweddaraf, mae John
Grant yn ei ôl ac i’w ganlyn
ei albwm newydd Love Is
Magic. 

‘Each record I make is
more of an amalgamation
of who I am,’ meddai John
Grant. ‘The more I do this,
the more I trust myself,
and the closer I get to
making what I imagine in
my head.’

Mae Grant yn dal i
ddatblygu, gyda chreu ei
record fwyaf electronig eto,
ar y cyd â Benge (Ben
Edwards), arbenigwr/
casglwr synth analog ac
aelod o’r triawd electronig
Wrangler.
£27.00
Ar Werth yn Awr

SADWRN 9  7.00pm LLUN 11  
Drysau 7.00pm
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Karl Jenkins: 
Cyngerdd Pen-blwydd
yn Bymtheg a Thrigain 
Syr Karl Jenkins arweinydd
Kathryn Rudge mezzo
soprano
Côr Caerdydd
Sinfonia Cymru

Karl Jenkins yn arwain y
goreuon oll o blith ei
weithiau mwyaf poblogaidd.

The Armed Man: 
A Mass For Peace
Palladio 
6000 Pipes! Concerto Organ

a phigion arddunol o

Adiemus Symffonig

£16.50 | £19.50 | £27.50 
£36.50 | £42.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £16.50 yr un. Grwpiau o 
10 neu fwy: pob tocyn 20% yn
rhatach.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 36

DEBBIE CHAPMAN DANCERS
YN CYFLWYNO

Dansation XIV
Yn dathlu pedair blynedd
ar ddeg ar hugain o’r
Debbie Chapman Dancers,
fel y’u gwelwyd ar Britain’s
Got Talent a Got To Dance
Sky. Dônt yn eu holau i
Neuadd Dewi Sant ac i’w
canlyn sioe newydd sbon
danlli grai: Dansation XIV.

‘‘I would love my daughter
to go to this school’
Amanda Holden –
Britain’s Got Talent

Mae’r perfformiad yma er budd
Maggie’s Centres,
www.maggiescentres.org

£12.00 | £13.00
Dros eu 60, Dan 16, Myfyrwyr:
pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £12.00 yr un. 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 Tudalen 36

Tudalen 36

SUL 10  3.00pm 



Steve
Steinman’s
Vampires Rock
gyda’r seren wadd
arbennig Sam Bailey 
Mae’r cyngerdd cerddorol,
digri dat ddagrau, Roc-
fondibethma yma cystal bob
tamaid â’r gair mae’n ei gael
o’i rafio hi, gydag un o
ffefrynnau ac enillwyr X
Factor, Sam Bailey, fel y
Frenhines Fampir.

Mae Steve Steinman, crëwr
a seren Vampires Rock, yn
taflu i mewn yr union faint o
hwyl a hiwmor, a’r
gynulleidfa’n rhuo chwerthin
bob gafael ac yn bloeddio
am fwy. Gyda hoff
anthemau roc clasurol yr
wyth degau yn cynnwys
traciau gan Queen, AC/DC,
Meat Loaf, Journey, Van
Halen a llawer ar ben hynny.
£29.50 | £31.50
Grwpiau: 1 ym mhob 10 am ddim.
Ar Werth yn Awr
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MAWRTH 12 (Y RHAGLEN GOCH) 7.30pm
IAU 28 MAWRTH (Y RHAGLEN LAS) 7.30pm 

MERCHER 13  7.30pm

Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau 
Mynydd Banff 
Y Rhaglen Goch
Byddwch yn barod i weld casgliad o ffilmiau antur
ysbrydoledig yn cythru amdanoch chi o gyrion gwyllta’r
byd. Mae’r ffilmiau byrion hynod yma’n dilyn pennaf
fforwyr a gwneuthurwyr ffilmiau cynhyrfus y byd a
hwythau’n ei mentro hi ar deithiau dewr i barthau
mwyaf trawiadol planed y Ddaear.

Welwch chi sinematograffi digon i fynd â’ch gwynt chi,
golygfeydd syfrdanol a chael dos iachusol o adrenalin –
i gyd ar y sgrîn fawr. Mae yna ddwy sioe (12/2 & 28/3) 
a dewis cwbl wahanol o ffilmiau ym mhob un. Gewch
chi’r antur ar ddwywaith o ddod i’r ddwy â disgownt dwy
noson. Codwyd y ffilmiau newydd sbon danlli grai yma
o’r w^ yl fynyddig fwya’i bri yn y byd, a gynhelir bob
blwyddyn yng Nghanada. Digwyddiadau cyffrous rhy
dda i’w colli a gwobrau am ddim i’w canlyn.

Ewch i www.banff-uk.com i gael rhagor o fanylion.

Arweiniad Oed a Argymhellir: 12A 
(caiff plant ddod yng nghwmni Oedolyn).
£13.50
tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34). Grwpiau o 6 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach.
Tocynnau i’r ddwy noson: £25.00 (dim ond ar gael o’r Swyddfa
Docynnau).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 36

Tudalen 36



Ar Fynd
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IAU 14  7.30pm

Gweithdy Trïo’r
Gamelan
Lefel 1

Caiff y teulu i gyd flas 
ar ein hofferynnau taro
efydd hardd o Java a
dysgu chwarae darn
traddodiadol. Mae’r
sesiynau dwyawr yn 
hwyl ac yn ymarferol o’r
dechrau i’r diwedd, yn
cynnig rhywbeth newydd
pa un a ydych chi’n
offerynnwr brwd ynteu
heb ddim profiad
cerddorol cynt.
£8.00
Plant dan 18, Pobol dros eu 60,
Myfyrwyr, Pobol ddi-waith, pobol
Anabl gofrestredig, aelodau
REACT: £5.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 36 Tudalen 36

SADWRN 16  1.00pm

London Sinfonietta 
a Synergy Vocals 
Reich Clapping Music
Reich Mallet Quartet
Reich Nagoya Marimbas
Reich Music for 18 Musicians (Synergy Vocals)

Mae Steve Reich yn cael clod am fod yn un o feddylwyr
cerddorol mwyaf gwreiddiol ein dydd a chyfareddodd
gynulleidfaoedd â’i rhythmau sy’n curo, ei ansoddau
crychdonnog a’i batrymau mynych. 

Ym 1976 y cwblhawyd ei ddarn eiconig Music for 18
Musicians a fydd, dan gyfarwyddyd Michaela Haslam,
yn bwrw hud llesmeiriol â’i gymanfa liwgar o offerynnau
taro wedi’u cyweirio, clarinetau a phedwar canwr.

Mae gwrando ar ei gerddoriaeth fel plymio i ddrysni
rhythmig a melodig.
£25.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Sgwrs Am Ddim Cyn y Cyngerdd yng nghwmni Jonathan James –
6.00pm Lefel 1.
Ar Werth yn Awr



SADWRN 16  7.00pm SUL 17  3.00pm LLUN 18  6.00pm

DEBBIE CHAPMAN DANCERS
YN CYFLWYNO

Dansation XIV
Yn dathlu pedair blynedd
ar ddeg ar hugain o’r
Debbie Chapman Dancers,
fel y’u gwelwyd ar Britain’s
Got Talent a Got To Dance
Sky. Dônt yn eu holau i
Neuadd Dewi Sant ac i’w
canlyn sioe newydd sbon
danlli grai: Dansation XIV.

‘‘I would love my daughter
to go to this school’
Amanda Holden –
Britain’s Got Talent

Mae’r perfformiad yma er budd
Maggie’s Centres,
www.maggiescentres.org

£12.00 | £13.00
Dros eu 60, Dan 16, Myfyrwyr:
pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £12.00 yr un. 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

Anton & Erin 
Dance Those Magical
Moments
Dewch at hoff gwpwl
dawnsio neuadd y genedl
yn eu chwip o gynhyrchiad
dawns newydd. Mae byd y
Neuadd Ddawns yn cyfarfod
Theatr Gerdd, yn wisgoedd
digon o ryfeddod a
choreograffi digon i fynd
â’ch gwynt chi i gyfeiliant
ffefrynnau eiconig o fyd
theatr: The Phantom of the
Opera, Mary Poppins,
42nd Street, Cabaret,
Wicked, Top Hat a llond
gwlad at hynny.

Yn cynnwys dawn canu un 
o ffefrynnau’r teledu Lance
Ellington a’r London Concert
Orchestra odidog gyda’r
arweinydd Richard Balcombe
ac ensemble dawns
penigamp o’r West End.
£29.50 | £36.50 | £42.50 | £49.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £29.50 yr un. Grwpiau o 10
neu fwy: pob tocyn 20% yn
rhatach. Ar Werth yn Awr

Stondin 
Ysgolion Dawns
Rubicon
Mae cymell pobol ifanc i
gymryd rhan mewn dawns
wrth graidd beth wnân nhw
yn Rubicon ac maen nhw
wrth eu boddau o weld
cynifer ohonyn nhw’n rhoi
help llaw i ddathlu eu
gorchestion yn eu trydedd
W
^
yl Ysgolion, ar y cyd â

Neuadd Dewi Sant,
Actifyddion Artistig a
Chymdeithas Ddawns
Ysgolion Caerdydd a’r Fro. 

Dathlu creadigedd ydi
hanfod y digwyddiad yma, 
a dod â phobol ifanc at ei
gilydd a rhoi profiad i’w 
gofio iddyn nhw. Bydd mwy
na thrigain o ysgolion o bob
cwr o’r rhanbarth yn cymryd
rhan yn ystod yr w^ yl.
£7.00
Athrawon sy’n dod yn gwmni –
am ddim.
Ar werth 1 Rhagfyr.
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Tudalen 36

Tudalen 36



Ar Fynd
MAWRTH 19  8.00pm MERCHER 20  

Drysau 7.00pm
MAWRTH 19  1.00pm

Cyngerdd Awr
Ginio
James Gough – Organ
Ar y cyd â Digwyddiadau
Organ Caerdydd

Yn ddatgeiniad solo,
chwaraeodd James yn
llawer o’r oedfannau
mwya’u bri yng ngwledydd
Prydain gan gynnwys St
Paul’s, Eglwys Gadeiriol
Westminster, The Temple
Church, St Bride's, ac
Abaty Bath. Ar hyn o bryd
mae James yn Organydd
Cynorthwyol yn Eglwys 
St Martin-in-the-Fields,
Llundain, swydd mae’n ei
chyfuno â llawer o waith ar
ei liwt ei hun a dysgu.

Mae’r rhaglen heddiw’n
cynnwys gweithiau gan
Mozart, Böhm, JS Bach,
Franck a Dupré.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod

Trixie Mattel
Skinny Legend !!!!

Daw Winner Winner
Chicken Dinner,
HolyTrannity yn ôl i
Gaerdydd gyda’r enillydd
Allstars 3 TRIXIE MATTEL
yn ei Sioe newydd sbon
danlli grai SKINNY
LEGEND !!!!

14+ (rhaid i blant 14-18
oed fod yng nghwmni
oedolyn)
£32.00
Cwrdd a Chyfarch VIP: £77.00 
(nifer gyfyngedig ar gael).
Ar Werth yn Awr

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Gwrando’r
Gwreiddiau  
Jim Moray
Ers pymtheng mlynedd mae
Jim Moray yn rheng flaen
mudiad newydd yng
ngherddoriaeth
draddodiadol Lloegr.
Newidiodd ei albwm début
Sweet England sain canu
gwerin ac ennill dwy wobr
am ei gyd-asio arloesol
offeryniaeth ac electronica.
Cofleidiodd albymau wedyn
bopeth o “grime” i ganu
pop gitâr ar ddull Johnny
Marr, ond wrth eu craidd
bob amser roedd llais
eneidfawr a hiraethus
digamsyniol Jim, yn canu
hen ganeuon mewn ffordd
newydd.
£15.00 ymlaen llaw
£16.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34). Aelodau REACT:
£10.00 yr un.Dan 16: £5.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Tudalen 36

Tudalen 36

Tudalen 36



IAU 21  7.30pm

Joan Baez
Taith Fare Thee Wel 
Mae Joan Baez, yr artist
chwedlonol a’r actifydd a
urddwyd yn Oriel Enwogion
R&R yn 2017, wedi
cyhoeddi taith fawr ar y cyd
â rhyddhau Whistle Down
The Wind, ei halbwm
stiwdio cyntaf ers deng
mlynedd.

Mae gyrfa Baez ar fynd ers
dros hanner can mlynedd
ac yn ystod y cyfnod yma
cyflwynodd Bob Dylan i’r
byd yn dalog, ymdeithio yn
rhengoedd blaen y mudiad
Iawnderau Sifil gyda Martin
Luther King, ysbrydoli
Vaclav Havel i ymladd dros
Weriniaeth Tsiec, a hyd
heddiw mae’n dal i sefyll ei
thir yn angerddol ar ran yr
achosion mae’n eu cofleidio.
£42.00 | £52.00 | £67.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £42.00.
Ar Werth yn Awr
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SADWRN 23  7.30pm

Tudalen 36

Tudalen 36

Cerddorfa Symffoni India 
Martyn Brabbins arweinydd
Marat Bisengaliev ffidil

Weber Agorawd Oberon
Saint-Saëns Concerto Ffidil Rhif 3
Rimsky-Korsakov Scheherazade

Atgyfodir cymeriad Shakespeare, Oberon, yn danbaid
yn opera olaf Weber. Ac mae gwaith syfrdanol Saint-
Saëns yn ddrych o’i ddyfeisgarwch melodig diymdrech.
Rhamant ydi allwedd gwedd Rimsky-Korsakov ar 
Y Mil Noswaith ac Un.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys rhaglen a gwydraid o Prosecco):
£49.50. 
Rhai Gostyngiadau Ar Gael. 
Sgwrs Am Ddim Cyn y Cyngerdd yng nghwmni Jonathan James –
6.30pm, Lefel 1.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
MAWRTH 26  8.00pm MERCHER 27  7.30pm

TRUST FAST HEALTH
YNG NGHWMNI’R

Dr Michael
Mosley
Newidiodd y Dr Michael
Mosley ddegau o filoedd o
fywydau â’i raglenni arobryn
a’i lyfrau a werthodd fel slecs
drwy’r byd yn grwn. Yn y sioe
fyw ddifyr yma sy’n llawn
gwybodaeth bydd MICHAEL
MOSLEY, y dyn y tu ôl i’r
Deiet 5:2 eiconig, yn chwalu
mythau iechyd cyffredin ac
yn cynnig cipolygon
cyfareddol ar deithi’r corff
dynol. Bydd yn mynd â chi
ar y daith anghonfensiynol yr
aeth ef ei hun arni, o lyncu
llyngyren hyd at
ddadorchuddio ffyrdd
newydd chwyldroadol o golli
pwysau, mynd yn heini a
lleddfu tyndra.
£25.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34). Defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £21.50 yr un.
Grwpiau: Codi deg a chael un am
ddim. Ar Werth yn Awr

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

hwyrgerdd
Duo Bayanello & Trio Anima
Rhaglen ddwbl o ddau gyfuniad offerynnol cyfareddol
yn dod â thriawd mawr ei wobr atoch chi – y delyn, y
fiola a’r ffliwt, sef Trio Anima - ochr yn ochr â deuawd 
yr acordion a’r soddgrwth, sef Artistiaid y Park Lane
Group, Duo Bayanello.

Bydd Duo Bayanello, a grëwyd gan y canwr acordion
Iosif Purits a’r soddgrythor Cecila Bignall, yn perfformio
gweithiau gan Martinu, hyd at John Cage, hyd at un o
gyfansoddwyr cysylltiol HwyrGerdd, Freya Waley-Cohen.
Mae Trio Anima yn cael y gair o fod yn feiddgar, yn
rhyfygus a heb flewyn ar dafod yn odidog a daw â
gweithiau aton ni gan Rory Boyle, Toru Takemitsu a
Théodore Dubois. Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys
darn comisiwn newydd gan Dy^ Cerdd.
£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 ar Lefel 4.
£16.00
Yn cynnwys coctel o’r Lolfa Jin.
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34). Myfyrwyr: £3.00 yr un (heb y ddiod).

o

Tudalen 36



SUL 3  7.30pm

Rod Woodward
Dyma’r digrifwr arobryn o
Gymro Rod Woodward yn
ei chychwyn hi ar daith
unwaith eto, yn dilyn ei
wahoddiad i ailadrodd ei
berfformiad ysgubol yn
Royal Variety Performance
2018. Fe’i henwyd yn
Newyddian Gorau Variety
ac yn enillydd Funny
Business y BBC, felly mae
hon yn addo bod yn noson
fythgofiadwy o chwerthin,
llawn hwyl yng nghwmni
un o’r digrifwyr cyflyma’u
cynnydd yn y wlad.
£22.50
Ar Werth yn Awr

Shakin’ Stevens
Yr Hits Mwyaf a Rhagor!

Yn gwmni i’r diddanwr a’r
perfformiwr gwerthiannau
platinwm daw ei fand i
berfformio ffefrynnau’r
selogion, pethau annisgwyl
ac, wrth gwrs, ei hits sy’n
hoff gan bawb yn cynnwys
Oh Julie, Hot Dog a This Ole
House.

‘I’ve been going through 
my catalogue of songs in
preparation for the tour, 
and re-introducing myself 
to the many and varied
styles of music I’ve recorded
during my solo career. 
From country rock to Cajun,
classic rock to Latin, and
blues to Americana I’ve 
had the pleasure of re-
discovering the “jewels”
from my repertoire that are
so well-liked… I can’t wait to
get back on the road and to
have a great time with the
audiences.’  
£37.00
Ar Werth yn Awr
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GWENER 1  7.30pm SADWRN 2  7.30pm

Cerddorfa a
Chorws
Cenedlaethol
Cymreig y BBC 
Cyngerdd Dygwyl
Dewi
Grant Llewellyn arweinydd

Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol Cymreig y
BBC yn dathlu Dygwyl
Dewi â chaneuon
traddodiadol, gweithiau
corawl a’r cyfle i forio canu
yng nghwmni goreuon
Cymru.
£15.00 – £41.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Sgwrs Cyn y Cyngerdd (dalwyr
tocynnau) 6.30pm.

Tudalen 36

Tudalen 36

Tudalen 36

RESTAURANT
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Ar Fynd
LLUN 4  
Drysau 7.00pm

MAWRTH 5  1.00pm

Ward Thomas
Mae’r sêr dydd a ddaw Ward Thomas (yr efeilliaid pedair
ar hugain oed Catherine a Lizzy) yn rhyddhau eu sengl
newydd orfoleddus Never Know, a godwyd o’u halbwm
nesaf y bu mawr edrych ymlaen ato Restless Minds. Yn
Restless Minds rhoes yr efeilliaid ar gân achosion sy’n
agos at eu calonnau, gan gynnwys sylwadau bachog ar 
y cyfryngau cymdeithasol, mudiad y merched, beth ydi
ystyr ‘y gwirionedd’ yn 2018 ac iechyd meddwl.

Restless Minds ydi dilyniant Cartwheels, eu début ar 
label o bwys o’r flwyddyn 2016 a gyrhaeddodd Rif Un 
yn y siartiau ac sy’n ennill i Ward Thomas eu plwy’n
gadarn yn berfformwyr blaenllaw pop y don newydd 
ac iddo dinc canu gwlad a gwerin.

Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.
£20.50 | £24.50 ymlaen llaw 
£29.50 ar y diwrnod
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Daniel Lebhardt –
piano
Yn 2014 enillodd Daniel 
y Wobr Gyntaf yn y
clyweliadau Artistiaid
Cyngerdd Ifainc ym Mharis
ac Efrog Newydd. Flwyddyn
yn ddiweddarach fe’i
gwahoddwyd i recordio
cerddoriaeth gan Bartók i
Decca ac yn 2016 enillodd
wobr y Pianydd Mwyaf
Addawol yng
Nghystadleuaeth
Ryngwladol Sydney. 

Yn ystod tymor 2017/18
gwnaeth Daniel ei début
gyda’r Gerddorfa Symffoni
Academaidd Wladol yn St
Petersburg, a Cherddorfa
Ieuenctid y CBSO yn
Birmingham.
£6.00 ymlaen llaw 
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34). Ar Werth yn Awr

18 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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MAWRTH 5  8.00pm MERCHER 6  7.30pm

Gwrando’r
Gwreiddiau
Juan Martin 
Mae’r brodor o Andalucia,
Juan Martin, yn gitarydd
flamenco aruthrol –
ddwywaith bwriodd
cylchgrawn Guitar Player
bleidlais drosto’n un o dri
phennaf chwaraewr y byd
ac mae’n nodedig am ei
ddawn gerddorol reddfol,
brin. 

Recordiodd ugain albwm,
roedd y gitarydd flamenco
cyntaf a’r unig un i wneud
record gyda’r Royal
Philharmonic Orchestra, a
chwaraeodd gyda mawrion
fel Miles Davis a Herbie
Hancock.
£17.00 ymlaen llaw 
£18.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34).Aelodau REACT:
£10.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa Ffilharmonig Oslo  
Vasily Petrenko arweinydd
Nicolai Lugansky piano

Tchaikovsky Romeo & Juliet, Agorawd Ffantasi
Rachmaninov Concerto Piano Rhif 3
Sibelius Symffoni Rhif 5

Mae Agorawd Ffantasi enwog Tchaikovsky yn dal yn
odidog angerdd a dwyster drama Shakespeare; mae
pruddglwyf trwmfyfyriol yn hydreiddio cerddoriaeth
Rachmaninov y recordiwyd ei Drydydd Concerto Piano
gan y pencerddor Nicolai Lugansky, yn fawr ei glod.
Pumed Symffoni annirnad o hardd Sibelius sy’n
cwblhau’r rhaglen.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys rhaglen a gwydraid o Prosecco): £49.50. 
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Sgwrs Am Ddim Cyn y Cyngerdd yng nghwmni’r Dr Keith Chapin – 
6.30pm Lefel 1.
Ar Werth yn Awr
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Vasily Petrenko – Llun gan Mark McNulty. Cerddorfa Ffilharmonig Oslo  – Llun gan CF Wesenberg
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GWENER 8  7.30pm

Ar Fynd
IAU 7  7.00pm

Noson yng Nghwmni’r 
Hairy Bikers
Dewch oll ac un at yr Hairy Bikers i noson o sgwrsio 
am goginio yng nghwmni Si King a Dave Myers.

Dyma Si a Dave, dau gogydd twymgalon â’u traed ar y
ddaear sy’n dotio at fwyd da, sy’n coginio gyda’i gilydd
ers dros ugain mlynedd. Creodd y ddau seigiau haute
cuisine gyda phen-cogyddion seren Michelin a theithio’r
byd ar drywydd bwyd bendigedig. Fe chwilion nhw hefyd
hyd a lled Ynysoedd Prydain i ddarganfod resipis newydd
sbon danlli grai ac i greu eu gweddau newydd eu hunain
ar glasuron coginio.

Maen nhw’n sêr sawl sioe deledu ysgubol o lwyddiannus,
yn ddeuawd coginio mwyaf poblogaidd gwledydd
Prydain, a chanddyn nhw er eu clod gyfresi’n cynnwys
The Hairy Bikers’ Mediterranean Adventure, The Hairy
Bikers’ Cookbook, Best Of British, The Hairy Bikers’
Mississippi Adventure, The Hairy Bikers' Food Tour Of
Britain a dwy gyfres fawr oriau brig o Mums Know Best
i BBC2 sy’n denu cynulleidfaoedd yn eu miliynau. 

Yn sgìl eu brwdfrydedd na does dim maddau iddo, bydd
Noson yng Nghwmni’r Hairy Bikers yn andros o noson o
goginio a sgwrsio. 
£21.50 | £31.50 | £41.50  
VIP: £101.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£21.50 yr un. Ar Werth yn Awr

10cc
Ac Eraill
Cyhoeddodd y grw^p
chwedlonol 10cc oedau
newydd o bwys ar gyfer
2019, yn perfformio’r hits
enillodd iddyn nhw’u plwy
yn un o’r bandiau mwyaf
dyfeisgar a dylanwadol 
yn hanes cerddoriaeth
boblogaidd.

Dan arweiniad y cyd-
sylfaenydd Graham
Gouldman, mae’r band Art-
Pop yn cael clod am allu
saernïo caneuon celfydd
oedd ar yr un pryd yn
atseinio’n fasnachol, yn eu
plith un ar ddeg o Hits Deg
Uchaf, a gwerthu dros
bymtheng miliwn o albymau
yng ngwledydd Prydain yn
unig. Ymhlith eu hits mae:
Rubber Bullets, Dreadlock
Holiday ac I’m Not In Love.
£35.50 | £39.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£35.50 yr un. Ar Werth yn Awr

20 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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SADWRN 9  8.00pm SUL 10  7.30pm LLUN 11  7.00pm

Taith 2019 
Paul Carrack 
Ac Eraill
Daw Paul Carrack, un o’r
lleisiau mwyaf eu parch ym
myd cerdd ac un o hoelion
wyth pop eneidfawr ers
degau o flynyddoedd, yn ei
ôl i swyno’i lu o selogion â’r
albwm newydd These Days.
Mae’n cynnwys un ar ddeg 
o gyfansoddiadau newydd,
chwech ohonyn nhw’n solos
gan Carrack a phump wedi’u
sgrifennu ar y cyd â Chris
Difford, ei hen gydymaith yn
y band Squeeze.

Bu’r ‘Gw^ r â’r Llais Euraid’,
chwedl rhaglen ddogfen ar y
BBC, mewn bandiau megis
Ace, Squeeze a Mike + the
Mechanics, yn llais hoelion
wyth fel How Long, Tempted,
The Living Years a Over My
Shoulder.
£36.50
Gold Circle Tickets: £41.50
Ar Werth yn Awr

Sir Caerdydd a
Bro Morgannwg
Gw^ yl Cerddoriaeth 
Gwledd gerddorol gan
gerddorion ieuaf
Gwasanaeth Cerddoriaeth
Sir Caerdydd a Bro
Morgannwg – Cerddorfa, 
côr, bandiau a’n Ensemble
Telyn arbennig iawn, a
rhaglen amrywiol o
fwyniannau cerddorol.
Dyma’r perfformiad cyntaf i
lawer o’r disgyblion, yn
cychwyn ar eu taith
gerddodol.
£8.00 | £9.50 | £12.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen34).
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Brit Floyd
Another Brick in the
Wall 2019
Deugain Mlynedd o The Wall

Daw sioe deyrnged Pink
Floyd fwya’r byd yn ei hôl 
i’r llwyfan ac i’w chanlyn 
ei chynhyrchiad mwyaf
uchelgeisiol ac orau eto, 
cip yn ôl arbennig iawn, 
ar ei Deugeinmlwyddiant, 
ar opera roc eiconig Pink
Floyd, The Wall.

Ym mis Tachwedd 1979 
y’i rhyddhawyd, yn 
albwm cysyniadol lled
hunangofiannol yn deillio o
feddwl Roger Waters, un o
aelodau sefydlu Pink Floyd,
ac mae The Wall yn dal i
fod yn un o’r albymau
werthodd fwyaf erioed, ac
yn ennyd o bwys yn hanes
cerddoriaeth Roc.
£34.50
A nifer gyfyngedig o docynnau
Cylch Aur: £44.50 . 
Ar Werth yn Awr

Tudalen 36 Tudalen 36
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Paul Carrack – Llun gan Peter VanHooke



Ar Fynd
MAWRTH 12  7.00pm MERCHER 13  8.00pm IAU 14  7.30pm

Sir Caerdydd a
Bro Morgannwg
Stondin Wanwyn  
Dewch i ddathlu’r gwanwyn
yng nghwmni ensembles
canolradd bywiog
Gwasanaeth Cerddoriaeth
Sir Caerdydd a Bro
Morgannwg a chôr yn llu o
ddisgyblion ysgol gynradd.
Cyfle yw’r Stondin Wanwyn
i chwythu ymaith gwe pry
cop y gaeaf a chael blas ar
seiniau newydd.
£8.00 | £9.50 | £12.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen34).

No Such Thing
as a Fish
Fishtour 2019
Bellach ar ei bumed
flwyddyn, mae No Such
Thing As A Fish yn rheng
flaen sîn podledu Prydain.
Bydd y sioe’n cynnwys
perfformio podlediad byw,
heb ei olygu a heb ei
sgriptio, yn ogystal â
hanner cyntaf newydd
sbon danlli grai lle bydd y
tîm yn sôn am y pethau
hynotaf, rhyfeddaf a digrifaf
y daethon nhw ar eu traws
yn y misoedd ers y daith
olaf. Bydd yma ffeithiau,
jôcs a straeon asgwrn pen
llo am ddirgelion
wythdroediaid, basw^n
Charles Darwin ac o bosib
popeth dan haul.
£22.00
Myfyrwyr a Phobol dros eu 60:
pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

The Sensational
60s Experience
Dyma’r sioe chwe degau
mwyaf ffrwydrol sydd ar daith
yng ngwledydd Prydain, yn
gynhyrchiad newydd sbon
danlli grai ar gyfer 2019 sy’n
dod â chwe enw chwedlonol
atoch chi mewn strafagansa
deirawr o hiraeth pur y chwe
degau. Yn eli i’r galon heb
flewyn ar dafod, dyma’r sioe
chwe degau mae’n rhaid i
chi’i gweld yn 2019. 

Yn serennu Mike Pender
(llais gwreiddiol y Searchers)
Chris Farlowe, Herman’s
Hermits, The Swinging Blue
Jeans, New Amen Corner a’r
Fourmost. Ymhlith yr hits
mae Needles and Pins, Out
Of Time, I’m Into Something
Good, Hippy Hippy Shake,
Bend Me Shape Me, A Little
Lovin, a llond gwlad at
hynny. 
£30.00
Codwch ddeg tocyn a chael un am
ddim. Ar Werth yn Awr
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GWENER 15  7.30pm SADWRN 16  7.30pm SUL 17 7.30pm &
LLUN 18  7.30pm

David Gray
Gold in a Brass Age –
Taith 2019
Mae David Gray yn cychwyn
ei daith 2019 yn y Neuadd
yn dilyn rhyddhau ei albwm
diweddaraf, Gold in a Brass
Age. Unfed albwm ar ddeg
David Gray fydd Gold In A
Brass Age, ei gyntaf ers
pedair blynedd, mewn gyrfa
sy’n ymestyn dros chwarter
canrif, sawl enwebiad Brit a
Grammy, a thri albwm Rhif
Un yng ngwledydd Prydain,
yn cynnwys White Ladder,
yr albwm lluos-blatinwm
fu’n llwyddiannus ar ei ben.
Mae hefyd yn gasgliad
newydd byw o ganeuon gan
artist sy’n dal i fod wrth ei
fodd yn ei awch am grefft
cân, yn ei wthio’i hun i
diroedd diarth, yn ei synnu
ei hun yn gymaint â’i
selogion ar hyd y ffordd. 
Uchafrif o 4 tocyn yr un
£32.50 | £41.50 | £50.00 
Pecyn VIP â Seddi: £101.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £32.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

Gw^ yl
Amrywiaeth XVI
Tun Fatimah’s Legacy
– Aildraethu un o
Chwedlau Malaca
Yn digwydd ym Malaca, y
dalaith hynaf ym Maleisia a
sylfaenwyd dan symbolaeth
gwroldeb. 

Ar ôl cyfres o helyntion,
gorfodir merch ifanc i
briodi un o’r teulu
brenhinol nes i fyddin
Portiwgal ddwyn cyrch! 

Ar yr ennyd hanfodol hwn,
ai ymladd y fyddin
oresgynnol fydd ei hanes
ynteu ffoi? Dyma stori Tun
Fatimah, yn ail-draethu un
o chwedlau Malaca.
£11.00
Plant dan 16: pob tocyn £2.00 
yn rhatach. Cynnig Cw^n Caer:
Tocynnau oedolion £2.00 yn
rhatach o’u codi erbyn 4 Ionawr.
Ar Werth yn Awr

As Time Goes By
Noson yng Nghwmni
Alfie Boe
Mae Alfie Boe yn un o
gantorion clasurol mawr y
byd a daw yn ei ôl i’r
sbotolau solo yn sgìl
rhyddhau ei albwm nwyfus
As Time Goes By.

Ac yntau’n un o hoff ganwyr
ei genhedlaeth, mae Alfie yn
artist aruthrol o lwyddiannus
a werthodd blatinwm droeon.
Aeth â hi’n ysgubol ar
lwyfannau theatr ac mewn
neuaddau cyngerdd drwy’r
byd yn grwn. Gyda’i gyfaill
clòs Michael Ball recordiodd
ddau albwm Rhif Un yng
ngwledydd Prydain ac ennill
dwy Wobr Classic BRIT.
£37.00 | £52.00 | £67.00
Alfie Boe yn Agosatoch: £125.00
Alfie Boe – Cwrdd a Chyfarch VIP
Gyda’r Gorau: £175.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£37.00 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
MAWRTH 19  8.30pm MERCHER 20  7.30pm

Clwb Ifor Bach yn cyflwyno

Ólafur Arnalds
Bymtheng mlynedd yn ôl, pan ddechreuodd gyfansoddi
cerddoriaeth, i ffilmiau dychmygol roedd Ólafur Arnalds
yn cyfansoddi – “I was scoring the pictures in my
head”. Ni feddyliai am funud y byddai ar neb arall
eisiau clywed cerddoriaeth y gweledigaethau mewnol
hynny. 

Bellach mae’n un o gyfansoddwyr mwyaf poblogaidd y
byd a does dim dau nad oes ar bobl eisiau clywed y
gerddoriaeth mae’n ei chlywed i gyfeilio i’w ffilmiau
meddyliol ei hun. Yn re:member, ei bedwerydd albwm
stiwdio ‘swyddogol’, fe gânt glywed mynegi’r
gerddoriaeth honno ar ei mwyaf rhyfeddol a’i harddaf
hyd yma, ac yntau’n mynd â’r gwrandäwr drwy hwyliau
a theimladau amrywiol, drwy wahanol dirweddau
cerddorol. Fe glywch bob agwedd ar ei waith – y
cyfansoddi, y traciau sain, y pop – yn ffrwydro i’r
wyneb, yn blodeuo.
£32.00
Ar Werth yn Awr

Cerddorfa Opera
Cenedlaethol
Cymru
Tomáš Hanus arweinydd
Paul Lewis piano

R Strauss Till Eulenspiegels
lustige Streiche
Mozart Concerto Piano 
Rhif 27
Brahms Symffoni Rhif 3

Mae Trydedd Symffoni
ogoneddus Brahms yn
cyfuno grym cawraidd ei
Gyntaf â thelynegiaeth
dywynnol ei Ail. Mae
concerto piano olaf Mozart
hefyd yn dal y gymysgfa 
yma o heulwen a chysgod 
ac fe’i clywir ochr yn ochr â
chastiau a stranciau Till
Eulenspiegel a ddarlunnir
mor fendigedig gan Strauss.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys rhaglen
a gwydraid o Prosecco): £49.50.
Rhai Gostyngiadau Ar Gael. Sgwrs
Am Ddim Cyn y Cyngerdd yng
nghwmni Hedd Thomas – 6.30pm
Lefel 1. Ar Werth yn Awr

24 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 36

Tudalen 36

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



IAU 21  3.00pm IAU 21  7.30pm GWENER 22  7.30pm

The Classical
Music Road
Maps
Y Symffoni
Lefel 1

Dewch at Jonathan James
ar daith i chwilio’r symffoni
gan gyfeirio’n benodol at y
rheini sydd yn ein Cyfres
Cyngherddau Rhyngwladol.

Yn sgìl eglurebau difyr ar y
piano, cerddorion gwadd a
chymysgedd o bigion sain,
bydd y cyflwyniadau
ysgafnfryd yma’n gaffaeliad
i chi ddirnad y cysylltiadau
yn hanes cerddoriaeth
glasurol ac yn eich
cyflwyno i fyd mawr
newydd o wrando. 

Addas i’r newyddian llwyr a
hen lofiau o gyngherddwyr.
Mynediad Am Ddim 
Tocynnau i’w cael yn y Swyddfa
Docynnau.

Mike & The
Mechanics 
Taith 2019 Looking Back
Over My Shoulder 

Yn dilyn eu taith ddiweddar
a werthodd bob tocyn yn yr
Unol Daleithiau, bydd Taith
Mike + The Mechanics
‘Looking Back Over My
Shoulder’ yn cynnwys
traciau o’u halbwm
diweddaraf mawr ei glod Let
Me Fly. Bydd y sioe hefyd
yn cynnwys eu sengl
ysgubol o lwyddiannus o’r
wyth degau The Living Years
a ddaeth hefyd yn hit Rhif
Un yn yr Unol Daleithiau.
Aeth y sengl yn ei blaen i
fynd â hi drwy’r byd yn
grwn. Mae eu hits clasurol
eraill yn cynnwys: Silent
Running, All I Need Is A
Miracle, Another Cup of
Coffee a’r gân fythofiadwy
Over My Shoulder.
£37.00 | £42.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £37.00 yr un. 
Ar Werth yn Awr

Noson yn y
Proms 
Cerddorfa
Ffilharmonig
Caerdydd
Michael Bell arweinydd

Dewch i deimlo gwefr
Noson yn y Proms. Cawn
yma Agorawd Bae
Caerdydd Gareth Wood,
dau ddarn gan Eric Coates
sy’n adnabyddus ar gorn
bod yn arwyddganeuon y
rhaglenni radio Music
While You Work a Desert
Island Discs, Serenade to
Music hyfryd Vaughan
Williams ac Agorawd
Peterloo ddramatig Syr
Malcolm Arnold ochr yn
ochr â Fantasia on Welsh
Nursery Tunes swynol
Grace Williams a chyfres o
wedd ffilm Laurence Olivier
ar Henry V.
£5.00 – £22.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
SUL 24  3.00pm MAWRTH 26  1.00pm MAWRTH 26  7.30pm

Cyngerdd Teulu yng
nghwmni 

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC
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 chlasurol
poblogaidd fydd yn siwr o
gael gennych gyd-arwain
o’ch sedd. 

Y cyflwyniad i’r dim i’r
Gerddorfa, i bob oed.
£15.00
Tocynnau Teulu: £15.00 | £20.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael.
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Awr
Ginio
Michael Petrov – soddgrwth
Erdem Misirlioglu – piano

Enwebwyd Michael gan y
Barbican yn un o Sêr Dydd
a Ddaw ECHO yn 2015 a
pherfformiodd yn eang yn
Ewrop gydag ymddangos
mewn pennaf neuaddau
cyngerdd gan gynnwys
Concertgebouw Amsterdam,
Cité de la Musique Paris,
Musikverein Fienna, Kölner
Philharmonie a Laeiszhalle
Hamburg. Ymhellach draw
rhoes ddatganiadau yn Weill
Hall Carnegie a Gw^ yl
Soddgrwth Los Angeles a
theithio drwy hyd a lled
Tsieina.

Mae’r rhaglen heddiw’n
cynnwys gweithiau gan
Tchaikovsky a Rachmaninov.
£6.00 ymlaen llaw 
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34). Ar Werth yn Awr

Dan Snow 
Noson yng nghwmni ‘The
History Guy’ ar Daith History
Hit yng ngwledydd Prydain

Bydd y daith ‘History Hit’
arbennig yma yng
ngwledydd Prydain yn rhoi
llwyfan i’r hanesydd, y
darlledwr a’r cyflwynydd
teledu adnabyddus Dan
Snow yn adrodd hanesion
profiadau cofiadwy o’i yrfa
lwyddiannus dros ben.
Bydd Dan, a adnabyddir
hefyd dan yr enw ‘The
History Guy’, hefyd yn
ymchwilio i ffeithiau
hanesyddol yn ymwneud ag
ardal neu dref neilltuol pob
theatr ar y daith ac yn eu
cynnwys yn y sioe gyda
chymorth sgriniau digidol.
Daw’r sioe i ben mewn
sesiwn holi ac ateb ugain
munud.
£27.00
Ar Werth yn Awr

26 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 36

Tudalen 36

Tudalen 36



MERCHER 27  7.30pm IAU 28 (Y Rhaglen Las) 7.30pm
MAWRTH 12 CHWEFROR (Y Rhaglen Goch) 7.30pm

Julian Clary 
Born to Mince
Yn y sioe newydd yma,
ddigon camp i ddychryn y
saint, bydd y gwrywgydiwr
adnabyddus Julian Clary yn
dinoethi ei enaid fel na fu
erioed o’r blaen er mwyn
adloniant ysgafn.

Ar hyd y ffordd bydd yn
darn-ladd ambell i gân
adnabyddus, yn ddi-os yn
rhoi cip ymlaen llaw i chi ar
ei gofiant nesaf A Night At
the Lubricant ac yn taflu
weips deifiol at y
cyngherddwyr fu’n ddigon
gwirion i eistedd yn y rhes
flaen. Wyddoch chi’r math o
beth. Dyna’i bethau a dyna
ben arni. Peidiwch â’i golli. 

Oed a Argymhellir 16+
£27.00
Myfyrwyr a Phobol dros eu 60: pob
tocyn £2.00 yn rhatach.
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £25.00 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Taith y Byd Gw^ yl Ffilmiau 
Mynydd Banff 
Y Rhaglen Las
Byddwch yn barod i weld casgliad o ffilmiau antur
ysbrydoledig yn cythru amdanoch chi o gyrion gwyllta’r
byd!

Mae’r ffilmiau byrion hynod yma’n dilyn pennaf fforwyr a
gwneuthurwyr ffilmiau cynhyrfus y byd a hwythau’n ei
mentro hi ar deithiau dewr i barthau mwyaf trawiadol
planed y Ddaear. Welwch chi sinematograffi digon i fynd
â’ch gwynt chi, golygfeydd syfrdanol a chael dos iachusol
o adrenalin – i gyd ar y sgrîn fawr.

Mae yna ddwy sioe (12/2 & 28/3) a dewis cwbl wahanol
o ffilmiau ym mhob un. Gewch chi’r antur ar ddwywaith 
o ddod i’r ddwy â disgownt dwy noson. Codwyd y ffilmiau
newydd sbon danlli grai yma o’r w^ yl fynyddig fwya’i bri 
yn y byd, a gynhelir bob blwyddyn yng Nghanada.
Digwyddiadau cyffrous rhy dda i’w colli a gwobrau am
ddim i’w canlyn.

Ewch i www.banff-uk.com i gael rhagor o fanylion.

Arweiniad Oed a Argymhellir: 12A
(caiff plant ddod yng nghwmni Oedolyn).
£13.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach (gweler tudalen
34). Grwpiau o 6 neu fwy: pob tocyn £1.00 yn rhatach. Tocynnau i’r
ddwy noson: £25.00 (dim ond ar gael o’r Swyddfa Docynnau).
Ar Werth yn Awr



Ar Fynd
GWENER 29  7.30pm

Royal Philharmonic Orchestra 
Pinchas Zukerman – cyfarwyddwr/ffidil
Elgar Hwyrgan i’r Tannau
Elgar Amrywiadau Enigma
Beethoven Concerto Ffidil

Concerto Ffidil telynegol Beethoven, yn ei
feiddgarwch a’i faint digynsail, oedd patrwm
concerti mawr y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Yn y cyngerdd yma fe’i clywir ochr yn ochr â
champwaith Elgar a’i Hwyrgan i’r Tannau
gynharach, gwaith sy’n hyfryd o swynol.
£10.00 – £41.00
Tocyn Platinwm (yn cynnwys rhaglen a gwydraid o Prosecco):
£49.50. Rhai Gostyngiadau Ar Gael. 
Ar Werth yn Awr
Sgwrs Am Ddim Cyn y Cyngerdd yng nghwmni 
Jonathan James – 6.30pm Lefel 1.

Dathliadau
Cerddorfa Symffoni
Prifysgol Caerdydd 
Karl Jenkins Llareggub
Dvorák Symffoni Rhif 9,
From the New World

I ddathlu pen-blwydd 
Syr Karl Jenkins yn
bymtheg a thrigain, bydd
y Gerddorfa Symffoni yn
perfformio Llareggub. 
Yn Ysgol Gerddoriaeth
Prifysgol Caerdydd y
graddiodd Syr Karl a
chyfansoddodd y darn 
yn giplun o fywyd ym
mhentre ffuglennol Dylan
Thomas yn Under Milk
Wood.
£8.00
2 docyn am £10.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £3.00 yn rhatach (gweler
tudalen 34).
Ar Werth yn Awr
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* Ar Werth yn Awr 

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
Iau 11 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Gwener 12 7.45pm Art Garfunkel*
Iau 18 7.30pm That’ll Be The Day*
Gwener 19 8.00pm hwyrgerdd* Lolfa L3
Sadwrn 20 7.30pm All You Need is Love*
Mercher 24 8.00pm George*
Iau 25 7.30pm Beatrice Rana*
Gwener 26 – Amryw Zog*
Sul 28 Oriau
Llun 29 7.30pm Nick Mason’s Saucerful of Secrets *
Mawrth 30  8.00pm Gwrando’r Gwreiddiau

Flook* – Lolfa L3

Maes o Law

HENNING
WEHN
Get on with It

Sadwrn 6 Ebrill | 7.30pm

‘As subtle as Schumacher 
on Battiston’
Rhyw gono ar Drydar

£22.50



* Ar Werth yn Awr 

MAI 2019
Mercher 1 7.30pm Cerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd*
Iau 2 Drysau 7.00pm 80’s Symphonic Live*
Sadwrn 4 7.30pm Remembering the Movies*
Llun 6 8.00pm Rumours of Fleetwood Mac*
Mawrth 7 Drysau 7.00pm Noson yng Nghwmni Katherine Jenkins*
Mercher 8 7.30pm Jasper Carrott’s Stand Up Rock*
Iau 9 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Mawrth 14 8.00pm hwyrgerdd – Liam Byrne a NASduo* 

Lolfa L3
Mercher 15 7.30pm The Guilty Feminist*
Sadwrn 18 7.30pm The Hallé*
Iau 23 8.00pm Soul Legends*
Sul 26 Drysau 7.00pm Howard Jones*
Mawrth 28 8.00pm Capital City Jazz Orchestra* 

Lolfa L3
Iau 30 7.30pm The Kingdom Choir*
Gwener 31 7.30pm Ministry of Sound – The Annual Classical*

Maes o Law
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* Ar Werth yn Awr 

MEHEFIN 2019
Sadwrn 1 Amryw Oriau Gweithdai Gwneud Modelau Gromit* 

Lefel 1
1.30pm & Wallace & Gromit’s Musical Marvels* 
6.00pm

Llun 3 7.30pm Al Murray*
Iau 6 7.30pm Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Gwener 7 8.00pm Stewart Francis*
Mawrth 25 7.30pm Prosiect Planets y Philharmonia*
Mercher 26 7.30pm Woman to Woman* 

Judie Tzuke, Beverley Craven & Julia Fordham
(Wedi’i ad-drefnu o 10 Ebrill)

Sadwrn 29 7.30pm Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*

AWST 2019
Sadwrn 31 8.00pm The Dreamboys – Taith 2019 ym Mhrydain* 

Neuadd Dewi Sant
Chwefror a Mawrth 2019
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THE GUILTY
FEMINIST:
Sioe Fyw

Mercher 15 Mai | 7.30pm

‘Very funny… pure, 
guilt-free pleasure’
The Guardian

16+
£17.50 – £30.00



Maes o Law
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* Ar Werth yn Awr 

MEDI 2019
Gwener 13 7.30pm What’s Love Got To Do With It?* 
Llun 23 – 8.00pm Brydon, Mack and Mitchell* 
Mercher 25
Iau 26 7.30pm Aled Jones & Russell Watson* 

HYDREF 2019
Sadwrn 5 8.00pm Rob Beckett – Wallop*
Llun 7 7.30pm Les Musicals*
Mercher 16 7.30pm Kevin Bloody Wilson*
Mawrth 29 & 7.30pm Tim Minchin*
Mercher 30

TACHWEDD 2019
Gwener 1 Drysau 7.00pm Lisa Stansfield – 

Taith Dengmlwyddiant ar Hugain Affection*
Sadwrn 9 7.30pm Steve Hackett Genesis Revisited 2019*
Sadwrn 16 7.30pm Marillion gyda Ffrindiau o’r Gerddorfa*

+ Harry Pane
Gwener 29 8.00pm Romesh Raganathan*

Sadwrn 16 Tachwedd | 7.30pm | £39.50 & £44.50

MARILLION 
gyda Ffrindiau o’r Gerddorfa 
+ HARRY PANE



* Ar Werth yn Awr 

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

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

Mae’r New Theatre yn eiddo i ac, yn cael ei rheoli 
a’i harinannu Gyngor Caerdydd · The New Theatre 
is owned, managed and funded by Cardiff Council

5 — 9 March • Mawrth 
newtheatrecardiff.co.uk
029 2087 8889

WILLIAM 
SHAKESPEARE

21 — 25 May • Mai 
newtheatrecardiff.co.uk
029 2087 8889

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



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
Chwefror a Mawrth 2019

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.




