Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: Sing-a-Long-a The Greatest Showman, Henning Wehn, Katherine Jenkins,
Michael Ball, The Kingdom Choir

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

03-06
Proffil
Dewch aton ni i ddringo’r
Grisiau Tua’r Nef yng
nghwmni Led Zeppelin
Masters.
Dewch y llu, dewch oll
ac un i Sing-a-Long-a
The Greatest Showman.
Gewch chi swae o
gyngerdd heb ei ail yn
All You Need is Love.

Proffil
Enillwyr gwobr Hoff Enillydd
y Genedl Britain’s Got Talent
– Collabro yn dod â’u
doniau dihafal i’r Neuadd.

07-29
Ar Fynd
Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp
yn y Neuadd ym misoedd
Ebrill ac Mai 2019 a Maes
o Law.

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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

30-32
Gwybodaeth am
Godi Tocynnau
Sut i godi’ch tocynnau a
manylion ein disgowntiau.

Os nad oes arnoch bellach eisiau cael manylion digwyddiadau i ddod yn y New Theatre/Neuadd Dewi Sant,
cysylltwch â’n swyddfa docynnau ar 02920 87 84 44 a gofyn am gael eich tynnu oddi ar ein rhestr bost.
Mae Cyngor Caerdydd yn gofrestredig gyda’r Swyddfa Comisiynwyr Gwybodaeth, rhif Z5832396.
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Dan Sylw
Ac t i f y d d io n Ar t i s t 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

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

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

Y LOLFA JIN

Y LOLFA JIN
Mae ein Lolfa Jin ar Lefel 4 ar
agor i bob perfformiad gyda’r
hwyr yn yr Awditoriwm.
Dewch aton ni yno i gael dewis tan
gamp o wirodydd gyda’r gorau,
Champagne, gwin blasus a chwrw crefft,
sioe wych o ddiodydd ysgafn heb sôn
am dros ddeugain math o jin o bedwar
ban byd:
Profwch y Sharish Blue Magic egsotig o
Bortiwgal. Mae ei liw glas godidog yn
newid yn binc cain o’i gymysgu â thonig.
O Gymru daw dewis amrywiol sy’n
cynnwys Brecon Botanicals ac iddo flas
perlysiau’n cynnwys merywen ac arni
flas y pridd a sbeisys y dwyrain, awgrym
o bergamot a sinamon a Jin Gwymon Dà
Mhìle (a ynganir Da Veelay) o
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Geredigion, wedi’i drwytho â gwymon i roi
iddo flas y glannau.
Mae gennym hefyd fathau clasurol o jin
yn cynnwys Tanqueray, Sipsmith Sloe Gin,
Plymouth Gin a’r Bols Genever clasurol.
Gobeithio y cawn ni’ch gweld chi yn y
Lolfa Jin cyn bo hir!

RYDYM
YN Y
LOLFA’N
YFED
JIN

Dewch i Ddathlu treftadaeth fythol band roc
a rôl mwya’r oesoedd yn Stairway to Heaven:
Led Zeppelin Masters.
Choeliwch chi fawr ond aeth hanner can
mlynedd heibio ers rhyddhau albwm
début arloesol Led Zeppelin o’r un enw
a’r un dilynol gwych ym 1969, a bellach
dyma’r swae o sioe yma’n syth o Awstralia
yn ail-fyw’r holl riffiau diwrthdro a solos
egynnol.
Ac iddo fôr o lais Vince Contarino ar y
blaen ac yn gefn iddo rym syfrdanol y
Black Dog Orchestra 35 darn, mae
Stairway to Heaven yn cynnwys deunaw
o glasuron Led Zeppelin a berfformir yn
fanwl gywir i’w ryfeddu. Glywch chi
felangan fetalig gignoeth Whole Lotta Love
hyd at yr arwrgan Stairway to Heaven a
gorfoledd pur Kashmir, a llond gwlad at

hynny – a’r ampau ar eu hanterth ynddyn
nhw i gyd!
Ers ymffurfio yn Llundain ym 1968 daeth
Led Zeppelin – a’u cydasiad rhyfeddol, yn
ganu’r felan, seicedelia a chanu gwerin –
yn un o’r grwpiau mwyaf dylanwadol
erioed.
Heb flewyn ar dafod, dyma’r nesaf
ddowch chi fyth at weld Robert Plant,
Jimmy Page, John Paul Jones a John
Bonham i gyd yn rhannu’r un llwyfan byth
eto – codwch eich tocynnau rhag blaen!
Mercher 3 Ebrill 7.30pm
£32.00, £37.00 & £47.00
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THE GREATEST SHOWMAN oedd y ffilm
aeth â hi’n fwyaf ysgubol yn 2018, a
bellach caiff y teulu i gyd forio canu ei
thrac sain aruthrol yn Neuadd Dewi Sant!
Eisoes wedi gwerthu pob tocyn i ddwy sioe
ym mis Chwefror, mae Sing-a-Long-a
The Greatest Showman yn ei ôl o fawr alw
amdano ddydd Sadwrn 13 Ebrill am ddau
o’r gloch ac am saith.
Gewch chi roi hwb fawr i Hugh Jackman,
blysio Zach Efron a hisian Rebecca
Ferguson a chithau’n profi 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!
04 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Gan wneuthurwyr Sing-a-Long-a Sound of
Music a Sing-a-Long-a Grease, mae’r
strafagansa yma’n cynnwys llywydd byw i
ddysgu i chi’r set ddihafal o symudiadau
dawns a sut i ddefnyddio eich bagiau celfi
rhyngweithiol; ac at hynny sut i ymarfer
eich banllefau, eich hwtio a hyd yn oed
ambell i chwiban blaidd!
Rydym yn mawr gymell gwisg ffansi ac
mae’n hanfodol i bob copa walltog yn y
gynulleidfa gymryd rhan. Y CHI, y
gynulleidfa, fydd yn ail-sgrifennu’r sêr!
Mae’r tocynnau’n £18.00 i oedolion ac yn £14.00 i
blant dan 16.
COFIWCH: Dangos y ffilm ar sgrîn sydd yma,
nid sioe fyw.

Swae o gyngerdd heb ei ail ydi All You Need Is Love
sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth a doniau difesur
The Beatles.
Ar ôl gwneud eu stem yn y Cavern Club
enwog yn Lerpwl ac ennill eu plwy yn
Hamburg, rhyddhaodd The Beatles eu
sengl gyntaf yng ngwledydd Prydain a
mynd yn eu blaenau i frig y siartiau drwy’r
byd yn grwn a newid y byd am byth.

Ac iddo’n gefn y National Philharmonic
Concert Orchestra, bydd All You Need Is
Love yn eich llenwi â hiraeth, llawenydd
a rhyfeddod a ninnau’n mynd drwy hits
mwyaf a mwyaf eiconig y Ffab Ffôr, sy’n
mynd â ni’n ôl i anterth Beatlemania.

Yn ôl ym mis Gorffennaf 1967, ac yng
nghanol haf cariad, rhyddhaodd The
Beatles All You Need Is Love yn sengl ar
ei phen ei hun. Hyd heddiw mae’r neges
syml rannodd John, Paul, George a Ringo
yr un mor wir.

Dewch aton ni nos Sadwrn 20 Ebrill i’r
cyngerdd di-ail yma.
£31.50 – £49.50
Gostyngiadau ar gael (Gweler tudalen 13)
Tudalen 32
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COLLABRO
Yn y gwanwyn daw Collabro, grw^ p theatr
gerdd mwyaf llwyddiannus y byd, yn ei ôl
ac i’w ganlyn Taith Gwledydd Prydain
Road to the Royal Albert Hall!
Aeth Collabro i frig y siartiau fel seren
wib. Yn 2014, cyfarfu uwchben tafarn
yn Llundain i ymarfer am y tro cyntaf a
dim ond mis yn ddiweddarach cael
cymeradwyaeth sefyll yn yr Hammersmith
Apollo yn ei glyweliad ar gyfer Britain’s
Got Talent.
Ar ôl mynd â hi’n ysgubol yn ei ragbrawf
cynderfynol â dros 63% y pleidleisiau,
dyma ennill y gystadleuaeth drwyddi draw
ac iddo fwyafrif gyda’r mwyaf erioed ac

wedyn llofnodi cytundeb â Syco, label
Simon Cowell.
Ers hynny rhyddhaodd Collabro dri
albwm mawr eu clod gan gynnwys début
Rhif 1 Stars, canu yn y Royal Variety
Performance ac ennill pleidlais
‘Hoff Enillydd y Genedl BGT’.
Gwener 5 Ebrill 7.00pm Drysau
£21.50, £34.50 & £44.50
Pecyn Sedd Ardderchog VIP Aur Collabro – £101.00
Pecyn Rhes Flaen VIP Diemwnt Collabro – £131.00
Tudalen 32
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Ebrill

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

MAWRTH 2 1.00pm

MERCHER 3 7.30pm

IAU 4 7.30pm

Cyngerdd Awr
Ginio

Stairway to
Heaven:
Led Zeppelin
Masters

Ex Cathedra
Consort &
Baroque
Ensemble

Thomas Gaynor –
organ
Ar y cyd â Gw^ yl Ryngwladol
yr Organ St Albans a
Digwyddiadau’r Organ
Caerdydd
Buan y mae’r brodor o
Seland Newydd Thomas
Gaynor yn gadael ei ôl ar
fyd yr organ. Roedd yn
un o fyfyrwyr David Higgs
yn yr Eastman School of
Music, Efrog Newydd,
graddiodd yn ddiweddar
a chael y Dystysgrif Artist
a fawr chwenychir –
anrhydedd na roesai’r
sefydliad i organydd ers
agos i ddeng mlynedd
ar hugain.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

I nodi hanner can mlynedd
ers rhyddhau albwm début
Led Zeppelin o’r un enw –
a’r un dilynol, Led Zeppelin
II – yn y gwanwyn daw
digwyddiad cyngerdd byw
enwog Awstralia, Stairway
to Heaven: Led Zeppelin
Masters, yn ei ôl i wledydd
Prydain.
Ac iddo fôr o lais Vince
Contarino ar y blaen ac
yn gefn iddo rym syfrdanol
y Black Dog Orchestra,
mae’r cyngerdd yma’n
cynnwys cynifer â deunaw
o glasuron Led Zeppelin.
£32.00 | £37.00 | £47.00
£77.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £32.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

His Majestys Sagbutts
& Cornetts
Jeffrey Skidmore arweinydd
Monteverdi Y Gosber o’r
flwyddyn 1610
Mae gwaith carreg filltir
Monteverdi yn un o binaclau
cerddoriaeth gysegredig
Faróc gynnar. Mae’r Gosber
yn adnabyddus ar gorn ei
harddwch eithriadol, ei
gwmpas cyfleugar o
effeithiau dramatic, ac
mae’n dal i synnu a swyno’r
glust bedair canrif ar ôl ei
gyhoeddi yn Fenis.
£25.00
Myfyrwyr: £5.00
Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr
Sgwrs cyn y Cyngerdd 6.30pm,
Lefel 1, Mynediad am ddim.
Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32
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Ar Fynd
GWENER 5
Drysau 7.00pm

SADWRN 6
1.00pm – 5.00pm

SADWRN 6 7.30pm

Collabro

Gw^ yl Iwcalili
Caerdydd

Henning Wehn

Ac eraill
Ers ennill Britain’s Got
Talent yn 2014,
rhyddhaodd Collabro
albwm début Rhif Un,
Stars wedyn Act Two a
gyrhaeddodd Rif Dau, ac
ennill bri drwy’r gwledydd
wedi perfformio i
gynulleidfaoedd o ddeng
miliwn ar hugain o bobol
yn Japan, dod i ben dwy
daith yn America a llofnodi
cytundeb recordio mawr yn
yr Unol Daleithiau.
£21.00 | £34.50 | £44.50
Tocyn VIP Aur: £101.00
Tocyn VIP Diemwnt: £131.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £21.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Mae Bleiddiaid Iwcalili
yn falch o gyflwyno eu
^
chweched Wyl Iwcalili
Flynyddol. Bydd Bandiau
Iwcalili o Dde Cymru,
Gorllewin Lloegr,
Canolbarth Cymru a
Chanolbarth Lloegr yn
perfformio yn ogystal â’n
Bleiddiaid ni’n hunain.
Mae Llyfr Cân y Sesiwn
Jamio Fawr ar gael i’w
lawrlwytho o Gweplyfr neu
ein gwefan newydd
www.ukulelewolvescardiff.
co.uk.
Gwahoddir chwaraewyr a’r
cyhoedd i’r digwyddiad
yma sydd am ddim, i
wrando neu i forio canu
caneuon poblogaidd lawer.
Digwyddiad am ddim – ar agor i’r
cyhoedd
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Get On With It
Peidiwch â berwi! Does
bosib bod Llysgennad
Comedi’r Almaen Henning
Wehn wedi corddi sioe
newydd arall eto? A be’
mae’n dda yma o hyd
beth bynnag? Wel i chi,
ei ddiffyg sgiliau
trosglwyddadwy sy’n ei
gadw yma a’i gred mai
‘gorau arf arfer’ sy’n ei
gadw i fynd.
Galwad i’r gad y mae ei
mawr angen ydi’r sioe yma.
Clywch, bawb: rhowch y
gorau i synfyfyrio a
gwasgu’ch dwylo. Yn
hytrach rhowch dân dani a
chadw’ch trwyn ar y maen!
£22.50
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Ebrill

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

SUL 7 7.30pm

MAWRTH 9 1.00pm

Steeleye Span

Cyngerdd Awr Ginio

Taith yr Hanner
Canmlwyddiant

Angharad Lyddon

Roedd 1969 yn flwyddyn
benigamp am gerddoriaeth
ac yn ddiwedd degawd
newidiodd y byd, a gwelai
hefyd eni band aeth yn
ei flaen i ddod yn un o’r
straeon mwyaf bythol ym
myd canu gwerin ac
ymhellach draw. Hanner
can mlynedd yn
ddiweddarach ac mae
Steeleye Span, a’r gantores
eiconig Maddy Prior ar y
blaen fel erioed, ar fin nodi’r
garreg filltir anhygoel yma â
noson o ffefrynnau a
phethau annisgwyl.

Mae’r mezzo-soprano Angharad Lyddon yn un o
raddedigion y Royal Academy of Music, Llundain,
wedi astudio gyda Janice Chapman, Audrey Hyland
a Glenville Hargreaves ar gyrsiau gradd Diploma
Uwch mewn Opera, BMus ac MA y coleg. Mae’n
dal i astudio gyda Janice Chapman.

£24.00 | £27.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £24.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Datganiad Canwr Cymru

Bydd Angharad yn cynrychioli Cymru yng
Nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019
yn dilyn ei llwyddiant yn Llwyfan Cantorion Cymru
2018 yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd gyda
Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan
arweiniad Gareth Jones.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach
(gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Tudalen 32
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Ar Fynd
MAWRTH 9 8.00pm

MERCHER 10 7.00pm

IAU 11 7.30pm

Ty^ Cerdd yn
hwyrgerdd:

Ant Middleton

Ensemble Berkeley

Mae Ant Middleton, sydd
fwyaf adnabyddus yn
Brif Hyfforddwr sioeau
poblogaidd Sianel 4, SAS:
Who Dares Wins, Mutiny ac
Escape yn dod â’i sioe gwbl
ymdrwythol newydd sbon
danlli grai i’r Neuadd.

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC

Cerddoriaeth newydd
Cymru sydd ar ganol y
llwyfan ar noson a guradir
gan Dy^ Cerdd. Mae’r
rhaglen amrywiol gan yr
ensemble bywiog yma’n
cynnwys première darn
comisiwn gan Lynne
Plowman, a gweithiau
newydd sbon danlli grai
gan gyfansoddwyr o fenter
datblygu cyfansoddwyr
CoDI Ty^ Cerdd – ochr yn
ochr â gemau cyfoes o
repertoire Ensemble
Berkeley.
Tocyn Safonol: £10.00 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. (Cwrw o’r gasgen yn
cynnwys Carling, Worthington’s a
Stowford Press Cider).
Pecyn Coctel: £16.00 Yn cynnwys
coctel ar gael o’r Lolfa Jin.
Tocynnau mantais: £2.00 yn
rhatach (yn cynnwys diod).
Myfyrwyr £3.00: ac eithrio diod.
Ar Werth yn Awr

Mind Over Muscle

Bydd taith yr awdur sydd
ar frig rhestr Awduron sy’n
Gwerthu Orau’r Sunday
Times yn dod â’r ‘elfennau’
at y gynulleidfa drwy
oleuadau, sain a set. Bydd
y sioe’n ail-greu’r cryfder
meddwl roedd ei ofyn y tu
ôl i’r llenni er mwyn i Ant
gwblhau ei gyfres SAS
ddiweddaraf a’i her Everest
enfawr. At hynny, o’r
dechrau i’r diwedd bydd
Ant yn mynd â’r gynulleidfa
ar daith lawn cymhelliad –
taith hunangymorth a
hunanddarganfod.

£30.00 | £37.50 | VIP: £87.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £30.00 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Rachmaninov
Concerto Piano Rhif 2
Alexander Vedernikov
arweinydd
Boris Giltburg piano
Rachmaninov Concerto
Piano Rhif 2
Schubert Symffoni Rhif 9
Dyma concerto mwyaf
poblogaidd Rachmaninov
a symffoni olaf Schubert
yn gwahodd y gynulleidfa
i eistedd yn ôl a cholli
synnwyr amser; i ymlacio,
i anadlu allan a chymryd
eu sgubo ymaith.
£15.00 – £41.00
Rhai gostyngiadau ar gael.
Ar Werth yn Awr
6.30 pm – Sgwrs Am Ddim Cyn
y Cyngerdd (dalwyr tocynnau).
Tudalen 32

Ebrill

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

GWENER 12 7.45pm

SADWRN 13
2.00pm & 7.00pm

SUL 14
12.30pm & 5.00pm

Noson o Gân a
Straeon

Sing-a-Long-a
The Greatest
Showman

Mandy & Shirley
Morris School of
Dance

Look out ‘cause here it
comes…

yn falch o gyflwyno
Show Time 2019

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 dawnswyr ifainc
dawnus yn eich dallu mewn
bales hardd, eitemau jazz
cyffrous ac actau canu a
dawnsio gaiff gennych
dapio bodiau’ch traed.

Art Garfunkel
Daeth clod i ran y canwr
a’r cyfansoddwr caneuon
Art Garfunkel, llwyddiant
aruthrol yn y siartiau a lle yn
Oriel Enwogion Roc a Rôl.
Ymhlith ei hits eiconig
ynghyd â Paul Simon mae
Mrs Robinson, The Boxer,
Bridge Over Troubled Water
a The Sound of Silence.
Daeth ei yrfa solo â
llwyddiant eto yn y siartiau
ac ymddangosiadau ffilm.

Bydd ein llywydd byw yn
cyflwyno symudiadau
dawns dihafal, yn dangos i
chi sut i ddefnyddio ein
Mae’r noson arbennig yma bagiau celfi rhyngweithiol,
hefyd yn cynnwys
ac at hynny’n cael gennych
darlleniadau cyfareddol o
ymarfer eich bonllefau, eich
hunangofiant newydd Art
hwtian a’ch chwibanau
Garfunkel, What Is It All But blaidd. Rydym yn mawr
Luminous: Notes from an
gymell gwisg ffansi ac
Underground Man.
mae’n hanfodol i bob copa
walltog yn y gynulleidfa
£39.50 | £47.00 | £59.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
gymryd rhan.
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £39.50 yr un.

Bydd yma wisgoedd
bendigedig a cherddoriaeth
hoff a chyfarwydd i’r teulu
i gyd a dyma sioe rhy dda
i’w cholli!
Heb fod yn addas i blant
dan deirblwydd.
£12.00
Tudalen 32

Cofiwch mai dangos y ffilm
sydd yma, nid sioe fyw.

Tudalen 32

Oedolion: £18.00
Plant: £14.00

Tudalen 32
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Ar Fynd
MAWRTH 16 1.00pm

IAU 18 7.30pm

Cyngerdd Awr
Ginio

That’ll Be The Day

Pedwarawd Mavron
Ers 2002 mae Pedwarawd
Mavron yn cydasio
rhagoriaeth artistig ag awch
am allgyrch sy’n torri tir
newydd, yn ysbrydoli
cynulleidfaoedd ac yn
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, ynghyd â phreswyliad
yng Nghanolfan
Celfyddydau Gate yng
Nghaerdydd.

Yn ei ôl o alw mwyfwy amdano, hoff gynhyrchiad
amryfath Roc a Rôl gwledydd Prydain ac i’w ganlyn
sioe newydd sbon danlli grai felly byddwch yn barod
am barti!
Yn cynnwys perfformiadau cerddoriaeth fyw anhygoel,
mae’r swae Roc a Rôl aruthrol o ddifyr yma’n cydasio
hits aur clasurol o’r pum degau, y chwe degau a’r saith
degau, â llwythi o gomedi ddigri dat ddagrau!
‘A superb value-for-money night out for lovers of great
music & fun’
The Express

www.thatllbetheday.com
£24.00 | £27.00 | £28.50
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £1.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £24.00 yr un. Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn £1.00
yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol:
pob tocyn £1.00 yn rhatach
(gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
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Tudalen 32

Ebrill
SADWRN 20 7.30pm

MERCHER 24 8.00pm

All You Need
is Love

George

Dewch aton ni i swae o
gyngerdd sy’n dathlu
cerddoriaeth a doniau
dirfawr The Beatles, a
berfformir gan Paul
Canning, Emanuel Angeletti,
John Brosnan
a Luke Roberts gyda’r
National Philharmonic
Concert Orchestra. Mae
All You Need is Love yn
dathlu’r catalog anhygoel o
ganeuon gan y band mwyaf
dylanwadol erioed ac a
werthodd orau. Dyma’r Ffab
Ffôr fel na chlywsoch chi
nhw erioed o’r blaen – dros
ddeugain o’u hits mwyaf yn
mynd â chi’n ôl at anterth
Beatlemania.

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

Yn dathlu cerddoriaeth George Michael
Yn cynnwys Rob Lamberti ac aelodau gwreiddiol band
George Michael mewn cyngerdd gyda’r National
Philharmonic Concert Orchestra
I ddathlu pennaf ganwr ei genhedlaeth ac i ail-fyw
sioe o hits dihafal, mae George yn anrhydeddu
cerddoriaeth George Michael o Wham! hyd at ei
yrfa solo eiconig.
Mae’r sioe fyw enfawr, wefreiddiol yma, o waed
coch cyfan, yn cynnwys aelodau gwreiddiol o fand
byw byd-grwydrol George ei hun ochr yn ochr â’r
National Philharmonic Concert Orchestra, gyda’r
chwip o ganwr Rob Lamberti.
£39.50 | £44.00 | £47.50 | £49.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £39.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

£31.50 | £39.50 | £47.50 | £49.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen30). Defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £31.50 yr un.
Grwpiau o 10-19: pob tocyn
£1.00 yn rhatach. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Ar Fynd
IAU 25 7.30pm

GWENER 26 – SUL 28 26/4 – 4.30pm | 27/4 – 11.00am,
2.00pm & 4.00pm | 28/4 – 11.00am & 2.00pm

Beatrice Rana

Zog

Piano

Gan Julia Donaldson ac
Axel Scheffler

Chopin Études, Opus 25
Ravel Miroirs
Stravinsky trefn. Agosti
Firebird
Roedd y bedwaredd ganrif
ar bymtheg dan gyfaredd
astudiaethau piano a
weddnewidiodd Chopin
yn weithiau dihafal o
ran dyfnder a theimlad.
Mae’r enillydd Gwobr Van
Cliburn, Beatrice Rana,
yn dwyn ei datganiad i
ben mewn perfformiad o
Miroirs Ravel, a threfniant
o un o sgorau bale gyda
goreuon Stravinsky.
£25.00
Myfyrwyr: £5.00 yr un
Rhai gostyngiadau’n berthnasol.
Ar Werth yn Awr
Sgwrs cyn y Cyngerdd 6.30pm,
Lefel 1, Mynediad am ddim.
Tudalen 32

Yn fawr ei faint ac yn frwd ei anian, mae Zog yn sâl
eisiau ennill seren aur yn ysgol Madam Draig, lle mae
dreigiau’n dysgu popeth mae ar ddreigiau angen ei
wybod. Mae Zog yn gwneud ei orau glas, yn mynd
dros ben llestri efallai, ac mae’n cloncian, yn llosgi ac
yn rhuo mynd drwy’r flwyddyn gyntaf, yr ail a’r drydedd.
Wrth lwc, mae’r Dywysoges Perl lew yn ei glytio’n
barod i wynebu ei her fwyaf hyd hynny... gornest
gyda Gadabout Fawr!
Mae Zog poblogaidd Julia Donaldson ac Axel Scheffler
yn bywiogi drwyddo yn addasiad hudol Mike Shepherd
(sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig Kneehigh) gyda sgôr
werin odidog Johnny Flynn (actor a chanwr-gyfansoddwr
arobryn gyda The Sussex Wit) a chwaraeir gan
gerddorion byw. Mae dyluniad Katie Sykes yn codi’r llyfr
oddi ar y tudalennau ac yn creu byd real a ffantastig.
Gan y tîm y tu ôl i Tiddler and Other Terrific Tales a Tabby
McTat, mae Zog yn addo’n deg bod yn hen hwyl a
hanner i bob oed.
Oedolyn: £15.50 | Plentyn: £13.50
Grwpiau Ysgol o 10 neu ragor £10.00 yr un (1 athro am ddim i bob
10 a werthir). Grwpiau o 10 neu ragor: £12.50 yr un. Defnyddwyr
cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau £13.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Ebrill

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

LLUN 29 7.30pm

MAWRTH 30 8.00pm

Nick Mason’s
Saucerful of
Secrets

Gwrando’r Gwreiddiau

Cerddoriaeth gynnar
Pink Floyd
A Gwesteion
Yn dilyn taith fis a werthodd
bob tocyn yng ngwledydd
Prydain ac Ewrop ym mis
Medi, mae Nick Mason’s
Saucerful Of Secrets yn
perfformio pum sioe yng
ngwledydd Prydain ym
misoedd Ebrill a Mai.
Dyma gyfle i brofi corff
cynnar o waith – enwog ac
arwyddocaol – Pink Floyd
yn cael ei chwarae’n fyw,
yn cynnwys caneuon o’r
albymau The Piper At
The Gates of Dawn ac
A Saucerful Of Secrets.
Nick Mason’s Saucerful of
Secrets sef Nick Mason,
Gary Kemp, Guy Pratt,
Lee Harris a Dom Beken.

Flook
Eu gwreiddiau yn nhraddodiadau Iwerddon a Lloegr ydi
ysbrydoliaeth Flook sy’n rhoi iddynt sain neilltuol i’w
mawr chwennych, yn gweu ac yn gwehyddu alawon
traddodiadol eu gwreiddiau dros ben rythmau acwstig
manwl, a chydasiad prin disgleirdeb technegol tanllyd,
rhyngweithio ensemble cain a dychymyg cerddorol
anturus, eofn. Does dim diffyg pencampwriaeth ymhlith
aelodau Flook, ond o’r cyd-daro – hollol reddfol,
symbiotig bron – rhwng yr amryfal ffliwtiau, cribellau a
chrwyn y mae effaith ddihafal y band yma’n deillio.
Bedair blynedd ar hugain ar ôl eu gig gyntaf gyda’i gilydd,
mae Flook yn dal i ysbrydoli a swyno cynulleidfaoedd o
bob oed. A’u halbwm newydd Ancora yn ymddangos yn
2019, hawdd gweld bod Flook, a’u gwreiddiau’n gadarn
yn y traddodiad, yn dal yn gyndyn yn y gair maen nhw’n
ei gael o fod yn arloeswyr cerddorol o bwys.
£18.00 ymlaen llaw
£19.00 ar y diwrnod
Iau na 16: £5.00 yr un. Aelodau REACT: £10.00 yr un.
Tocynnau mantais safonol: pob tocyn £2.00 yn rhatach –
ac eithrio Plant dan 16 (gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

£41.50 | £47.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £41.50 yr un.
Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 15
Tudalen 32

Ar Fynd
MERCHER 1 7.30pm

SADWRN 4 7.30pm

Cerddorfa Siambr yr
Undeb Ewropeaidd

Remembering
the Movies

Hans-Peter Hofmann cyfarwyddwr
Emma Johnson clarinét

Alijaz Skorjanec &
Janette Manrara

Warlock Cyfres Capriol
Mozart Concerto Clarinét
Barber Adagio i’r Tannau
Haydn Symffoni Rhif 44, Trauer
Mae Cyfres Capriol yn ail-ddychmygu’n fyw symudiadau
dawns y Dadeni ac ers ymddangos ym 1926 mae’n un
o hoelion wyth y repertoire. Ddeng mlynedd yn
ddiweddarach, cwblhaodd Samual Barber ei unig
Bedwarawd i’r Tannau y mae ei Adagio enwog i’r Tannau
yn deillio ohono. Yn sgìl ei ddwyster teimlad, run fath â
Concerto Clarinét Mozart, enillodd ei blwy am byth yn
ein hymwybod. Daw’r rhaglen i ben yn Symffoni Rhif 44
Haydn, un o’i greadigaethau mwyaf gwefreiddiol.
£10.00 – £41.00
Tocynnau Platinwm: £49.50 yr un
(yn cynnwys sedd yn Rheng 1, rhaglen a gwydraid o Prosecco)
Ar Werth yn Awr
Sgwrs cyn y Cyngerdd, 6.30pm, Lefel 1.
Tudalen 32

Mae Aljaz a Janette o
Strictly yn eu holau ar
daith ac i’w canlyn eu sioe
newydd sbon danlli grai.
Gewch i flas ar deyrngedau
i Audrey Hepburn, Saturday
Night Fever, Gene Kelly, The
Greatest Showman, Marilyn
Monroe, La La Land, James
Bond, Cabaret a hylltod at
hynny.
Dyma hoff gwpwl Strictly
Come Dancing yn dathlu
hanes y pictiwrs â
choreograffi syfrdanol,
setiau dychmygus, cefnlenni
digon o ryfeddod, sgrîn LED
amlgyfrwng a chast
anhygoel o ganwyr a
dawnswyr.
£27.00 | £30.50 | £39.50 | £44.50
Cwrdd a Chyfarch VIP: £102.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
(ynghyd ag un cydymaith): £27.00
yr un. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

LLUN 6 8.00pm

MAWRTH 7
Drysau 7.00pm

Rumours of Fleetwood Mac

NOSON YNG NGHWMNI

Hanner Can Mlynedd –
Y Gorau Oll o Fleetwood Mac
Daw Rumours of Fleetwood Mac, teyrnged orau’r byd i
Fleetwood Mac, yn ei ôl i’r llwyfan mewn sioe newydd
sbon danlli grai yn dathlu hanner can mlynedd o’r gorau
oll o Fleetwood Mac, gan gynnwys set felangan arbennig
iawn sy’n talu teyrnged i gyfnod Peter Green chwedlonol
Fleetwood Mac.
Mae Rumours of Fleetwood Mac yn cynnig cyfle heb ei
ail i selogion, yn hen a newydd, ddarganfod o’r newydd
y caneuon a’r perfformiadau a ymorolodd i Fleetwood
Mac ei le yn un o hoff fandiau’r oesoedd.
Mae un o aelodau sylfaenu Fleetwood Mac, Mick
Fleetwood, yn rhoi sêl ei fendith yn bersonol i Rumours
of Fleetwood Mac, sef y deyrnged orau fyw fyd bosib i
un o grwpiau mwyaf rhyfeddol roc a rôl.
£26.50
A nifer gyfyngedig o docynnau Cylch Aur: £36.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Katherine
Jenkins
Mae Katherine yn annwyl
gennym, yn un o hoff
ganwyr yr oesoedd ym
Mhrydain, a’r llynedd fe’i
coronwyd yn swyddogol
gan Classic FM yn ‘Artist
Cerddoriaeth Glasurol y
Chwarter Canrif a aeth
Heibio’ a werthodd orau,
a gwnaeth hanes yn y
siartiau pan ddaeth ei
halbwm diweddaraf,
Celebration ei deuddegfed
albwm Clasurol Rhif Un
yng ngwledydd Prydain
mewn deuddeng mlynedd.
Mae ei recordiad diweddar,
Guiding Light, yn sôn am
fywyd, gobaith, plygu i’r
drefn ac ysbrydolrwydd
hollgyffredinol.
£31.50 | £41.50 | £57.00
Pecyn Aur: £87.00
Pecyn Diemwnt: £167.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £31.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
MERCHER 8 7.30pm

IAU 9 7.30pm

Jasper Carrott’s Stand Up
and Rock

Cerddorfa
Genedlaethol
Gymreig y BBC

Jasper Carrott, Bev Bevan, Geoff Turton,
Suzi Dian, Abby Brant, Phil Tree a
Lee Evans
Bydd taith 2019 yn gweld y digrifwr chwedlonol Jasper
Carrott yn ei ôl ac i’w ganlyn sioe stand-up newydd cyn
cyflwyno ei gydwladwyr cerddorol fu’n 'rocio’
cynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn.
Ar ben bod yn un o fêts Jasper, mae gorchestion Bev
Bevan yn seren roc ’run defnydd â breuddwydion y
rhan fwyaf ohonom… yn un o aelodau sylfaenu The
Move ac ELO, ac mae band Bev gyda’r goreuon sydd
ar hyd y lle. Yn gwmni iddyn nhw bydd Geoff Turton
o’r Rockin Berries a Suzi Dian.
Peidiwch â cholli’r sioe ddi-ail yma sy’n rhoi cyfle i chi
weld a chlywed artistiaid mawr yn bloeddio noson o
ganeuon tan gamp a Jasper yn ei ôl lle mae’n perthyn...
yn gwneud i ni chwerthin!
£29.50
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Xian Zhang yn arwain
Mozart
Xian Zhang arweinydd
Lukáš Vondrácek piano
V

Beethoven Agorawd
Coriolan
Bartók Concerto Piano
Rhif 3
Mozart Symffoni Rhif 40
Galwad Coriolan i
wrthryfela sy’n cychwyn
rhaglen dywyll a dwys, a
Bartók a Mozart yn cynnal
y grym â gweithiau
dirdynnol, trwmfyfyriol.
£15.00 – £41.00
Rhai Gostyngiadau Ar Gael
Ar Werth yn Awr
6.30pm – Sgwrs Am Ddim Cyn
y Cyngerdd (dalwyr tocynnau).

Tudalen 32
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Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

GWENER 10 – SUL 12

MAWRTH 14 1.00pm

Cynhadledd Pedwarawd
Cenhedloedd 2019 Sweet
Adelines International

Cyngerdd Awr
Ginio

Dros y Sul ym mis Mai – 10fed tan y 12fed – daw’r
gorau o ganu siop barbwr a capella merched sydd gan
wledydd Prydain a’r Iseldiroedd i’w gynnig at ei gilydd
yn Neuadd Dewi Sant.
Bydd pennaf bedwarawdau a chorau merched y
rhanbarth yn perfformio dros y Sul ar ei hyd gyda
chynnig difyrrwch penwythnos gwirioneddol fendigedig
gan gynnwys Sioe Pencampwyr y nos Sadwrn. Yn
cynnwys Côr Meibion Parc yr Arfau Caerdydd ei hun.
Cofrestru Tocynnau’r Digwyddiadau i Gyd ar agor o
Chwefror 1af 2019 ymlaen drwy wefan Sweet Adelines.
Tocynnau Digwyddiadau Unigol i’r cyhoedd ar werth o
Ebrill 8fed ymlaen.
I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud ymholiadau
cyffredinol, cysylltwch â:
RMT@sweetadelines.org.uk
Neu fynd i: www.sweetadelines.org.uk/eventsdiary/annual-convention
£32.50 y digwyddiad
Tudalen 32

Paul Carr – organ
Ar y cyd â Digwyddiadau’r
Organ Caerdydd
Mae galw mawr am Paul
Carr yn organydd a
datgeiniad, yn gyfeilydd,
yn gyfarwyddwr corawl
ac yn athro. Roedd yn
Gyfarwyddwr Cerddoriaeth
yn St Paul’s, Birmingham
tan 2016, yn Llywydd
Cymdeithas Organyddion
Birmingham tan 2014 ac
ym mis Mehefin 2015
dyfarnwyd iddo Aelodaeth
Er Anrhydedd Royal
Birmingham Conservatoire.
Heddiw mae’n perfformio
rhaglen sy’n cynnwys
gweithiau gan Vierne,
JS Bach, Roger-Ducasse,
Mozart a Bonnet.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Tocynnau mantais safonol:
pob tocyn £1.00 yn rhatach
(gweler tudalen 30).
Ar Werth yn Awr
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Ar Fynd
MAWRTH 14 8.00pm

MERCHER 15 7.30pm

hwyrgerdd

The Guilty
Feminist Live

Liam Byrne a NASduo
Mae’r seren o unawdydd Liam Byrne yn rhannu ei
amser rhwng cerddoriaeth hen iawn a newydd iawn
ar y viola da gamba. Ar ôl creu mewnosodion sain i
amgueddfa’r Victoria & Albert, Oriel Luniau Dulwich ac,
ar y cyd â Nico Muhly, i’r Oriel Genedlaethol yn
Llundain, bydd yn dod aton ni yn hwyrgerdd ac i’w
ganlyn raglen o weithiau o’r unfed a’r ail ganrif ar
bymtheg, pob un yn gymar i waith o’r unfed ganrif ar
hugain, yn cynnwys Suspensions & Solutions Alex Mills
i’r Viola da Gamba ac electroneg.
Bydd Liam yn perfformio ochr yn ochr â NASduo,
deuawd cyfoes y clarinét bas ac offerynnau taro.
Mae’r ddau’n hoelion wyth byd cyfoes Llundain ac yn
Artistiaid Nonclassical a Park Lane Group. Daw NASduo
ag amrywiaeth o weithiau atom a gomisiynwyd yn
arbennig iddyn nhw, ochr yn ochr â’u trefniannau
arloesol eu hunain o waith Bach a byrfyfyrion jazz.
Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys darn comisiwn
newydd gan Dy^ Cerdd.
Tocyn Safonol: £10.00
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. (Cwrw o’r
gasgen yn cynnwys Carling, Worthington’s a Stowford Press Cider) .
Pecyn Coctel: £16.00
Yn cynnwys coctel ar gael o’r Lolfa Jin.
Tocynnau mantais: £2.00 yn rhatach (yn cynnwys diod).
Myfyrwyr: £3.00 ac eithrio diod – mae gofyn prawf adnabod.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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‘Rwy’n ffeminydd
ond...’
Gwnaeth podlediad y Guilty
Feminist strôc ym myd
comedi, a chanddo hanner
can miliwn o lawrlwythiadau
ers ei lansio ddiwedd 2016.
Mae’r ddigrifwraig Deborah
Frances-White a’i gwesteion
yn trafod pethau a wêl holl
ffeminyddion yr unfed ganrif
ar hugain yn gytûn – ar yr un
pryd â chyfadde’r
ansicrwydd, y rhagrith a’r
ofnau sy’n tanseilio’r nodau
nobl hynny. Daw rhai o’ch
hoff ddigrifwyr, gwesteion a
cherddorion o’r podlediad at
Deborah i ddathlu pa mor
bell y daethom, a sgwrs
ynghylch be sydd eto i’w
wneud.
£17.50 | £25.00 | £30.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£17.50 yr un. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

IAU 16 8.00pm

GWENER 17 7.30pm

SADWRN 18 7.30pm

Jon Ronson

Killer Queen

The Hallé

Tales from The Last
Days of August &
The Butterfly Effect
Yn y sioe newydd sbon
danlli grai yma, bydd Jon
yn adrodd ei hanesion ym
myd porn – wedi’u seilio ar
ei bodlediadau sgubol o
lwyddiannus The Butterfly
Effect a The Last Days of
August. Stori drist, ddigri,
ddirgel fydd hon – stori
porn, caredigrwydd,
ffyrnigrwydd, meddyliau
drwg a rhyfeddodau dal i
fod yn chwildrydig. Bydd
yma straeon newydd,
deunydd sain na chlywyd
erioed o’r blaen, clipiau
ffilm porn arbennig (statws
PG) a hwyrach ambell i
westai arbennig hefyd.
£27.50
Tudalen 32

Mae Killer Queen yn
perfformio eu cyngerdd
teyrnged i Queen ers 1993.
Yn sgìl eu dawn gerddorol
feistrolgar, 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.
£25.00
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

Syr Mark Elder arweinydd
Viktoria Mullova ffidil
Smetana Agorawd,
The Bartered Bride
Sibelius Concerto Ffidil
Berlioz Symphonie
Fantastique
Gan yr Hallé ym 1879
y perfformiwyd seinlun
rhithbair Berlioz yn Lloegr
am y tro cyntaf. Fe’i clywir
heno ochr yn ochr ag
Agorawd boblogaidd
Smetana a concerto
mudlosg Sibelius a
berfformir gan Viktoria
Mullova.
£10.00 – £41.00
Tocynnau Platinwm: £49.50 yr un
(yn cynnwys sedd yn Rheng 1,
rhaglen a gwydraid o Prosecco).
Ar Werth yn Awr
6.30 pm Sgwrs Cyn y Cyngerdd
– Mynediad Am Ddim.
Tudalen 32

Tudalen 32
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Ar Fynd
SUL 19 7.30pm

LLUN 20 8.00pm

Michael Ball

Gwrando’r
Gwreiddiau

Taith Coming Home To You
Mae’r artist recordio lluos-blatinwm a’r trysor
cenedlaethol Michael Ball yn ei chychwyn hi ar daith
un oed ar hugain yng ngwledydd Prydain, i gefnogi ei
albwm stiwdio sydd ar fin ymddangos, Coming Home
To You a ryddheir yn 2019.
Daeth clod y beirniaid i’w ran am ei berfformiadau yn y
West End ac ar Broadway mewn sioeau sy’n cynnwys
Les Misérables, The Phantom of the Opera a’r ddrama
gerdd ysgubol o lwyddiannus Hairspray, ac ers hynny
gwerthodd y llywydd radio a theledu filiynau o albymau
a theithio cyfandiroedd lawer drwy’r byd yn grwn.
Roedd albwm yr enillydd Gwobr Classic BRIT, Together
gydag Alfie Boe, yn Rhif Un y Nadolig yn 2016 ac aeth
eu hail albwm gyda’i gilydd, Together Again yn 2017 yn
syth i Rif Un, gyda gwerthiannau ar y cyd er ei glod o
fwy na miliwn o gopïau. Peidiwch â cholli Michael Ball
ar ei daith yng ngwledydd Prydain yn 2019.
Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.
£42.50 | £52.50 | £62.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £42.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Alaw
“Arch-grw^ p o Gymru”
chwedl cylchgrawn
Songlines – tri cherddor
blaenllaw ydi ALAW sy’n
dod â chyfoeth o brofiad
at awch ar y cyd –
cerddoriaeth draddodiadol
Cymru. Pa un a ydyn
nhw’n cael hyd i berlau
prin ynteu’n ail-ddychmygu
alaw hoff, maen nhw’n trin
eu cerddoriaeth â
deheurwydd a thynerwch
sy’n gwbl gyfareddol. Ar y
cyd â sgrifennu caneuon
grymus ac alawon
gwreiddiol, mae yma
brofiad cerddorol a erys
yng nghof y gwrandäwr
ymhell ar ôl diwedd y
perfformiad.
£16.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30).

Tudalen 32

22 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

MAWRTH 21 7.30pm

IAU 23 8.00pm

SADWRN 25 7.30pm

Sandbox
Percussion

Soul Legends

Cory Band ac
Only Men Aloud

Mae Gw^ yl Bro Morgannwg
wrth ei bodd o gyflwyno’r
Sandbox Percussion
hwyliog a lliwgar – y
pedwarawd taro o Efrog
Newydd sydd, chwedl y
Washington Post, yn
adfywio byd cerddoriaeth
gyfoes â phencampwriaeth
syfrdanol. Bydd y
pedwarawd ifanc yma’n
dod â chymysgedd
anghonfensiynol o
offerynnau i’w canlyn, o
botiau blodau i’r marimbas,
o wydrau gwin i’r Rook
(offeryn electronig sy’n
defnyddio synwyryddion
is-goch i ddehongli
symudiadau’r dwylo).
£14.00
Cynnig Cw^ n Caer: pob tocyn
£1.50 yn rhatach o’i godi erbyn 1
Chwefror. Pobol anabl (ynghyd ag
un cydymaith): pob tocyn £1.50
yn rhatach. Iau na 16, Myfyrwyr:
tocynnau £5.00.
Ar Werth yn Awr

gyda’r seren wadd arbennig
Lemar
Pa un a ydych chi’n Ddyn
yr Enaid, yn Wraig Naturiol,
neu ddim ond yn hen
Beiriant Rh@w cyffredin.
Mae Entertainers wrth eu
boddau o ddod â’r swae
ysgubol o lwyddiannus
atoch chi, sef Soul
Legends, gyda’r gwestai
arbennig Lemar!
A chanddo ddwy Wobr
Brit, tair Gwobr MOBO ac
wedi gwerthu dros ddwy
filiwn o albymau, bydd ein
gwestai arbennig Lemar yn
eich tywys trwy ei ganeuon
chwedlonol yn cynnwys
Dance (With You), If
There’s Any Justice, It’s
Not That Easy, If She Knew
yn ogystal ag anthemau
clasurol canu’r enaid.
£24.50 | £29.50 | £32.50
Rhaid i blant dan 14 oed fod yng
nghwmni oedolyn.
Ar Werth yn Awr

Pres a Lleisiau yn y
Pictiwrs
Dyma Cory Band ac Only
Men Aloud yn dod â’u
profiad heb ei ail ym maes
dramâu cerdd y pictiwrs i
Gaerdydd am y tro cyntaf.
Enillodd Only Men Aloud
Last Choir Standing y BBC
yn 2008. Maen nhw wedi
perfformio mewn pennaf
oedfannau ac wedi recordio
pum albwm, yn cynnwys
Band of Brothers a enillodd
Wobr Classical Brit.
Bellach ers deuddeng
mlynedd yn olynol Cory
Band o Gwm Rhondda
ydi’r band pres a ystyrir
yn orau’r byd.
£29.50
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £5.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Iau na 16: £14.75
yr un. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32
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Ar Fynd
SUL 26
Drysau 7.00pm

MAWRTH 28 8.00pm

Howard Jones

Capital City Jazz Harry Redknapp
Un o Enillwyr
Orchestra

A’r Gwesteion
Arbennig China Crisis
Bydd yr arloeswr synthpop
o fri, Howard Jones, ar
daith yng ngwledydd
Prydain ym mis Mai i
ddathlu rhyddhau ei albwm
newydd sbon danlli grai
Transform ac at hynny
pymtheng mlwyddiant ar
hugain rhyddhau ei albwm
début Human’s Lib.
Yn ogystal â chlywed
perfformio caneuon o’r
albwm newydd, caiff y
cyngherddwyr ddisgwyl
caneuon clasurol lawer gan
gynnwys Wishful Thinking,
Black Man Ray a Working
With Fire and Steel.
£20.00 | £30.00 | £40.00
Nifer gyfyngedig o Becynnau VIP
Gorau Oll ar gael: £101.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £20.00 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

MERCHER 29 7.30pm

I’m a Celebrity...
Harry Redknapp yn
Un mlynedd ar ddeg yn ôl y dod i’r dref
gyda’r unawdydd gwadd
arbennig Alan Barnes

ffurfiwyd Big Band pennaf
Cymru, Capital City Jazz
Orchestra, ac mae ganddo
bellach griw teyrngar o
selogion sy’n dal i dyfu.
Mae’r band 16 darn
proffesiynol yn cynnwys y
goreuon ymhlith chwaraewyr
jazz a big band yn Ne
Cymru ac mae’n gweithio’n
rheolaidd gyda chanwyr ac
offerynwyr gwadd
rhyngwladol. Maen nhw’r un
mor gartrefol yn ein Lolfa L3,
yn ein prif awditoriwm neu
ar lwyfannau gwyliau jazz
rhyngwladol, a bydd y
cyngerdd olaf yma yn eu
tymor 18/19 yn ffordd
afieithus, llawn asbri o
groesawu’r haf.
£14.00
Tocynnau mantais safonol: pob
tocyn £2.00 yn rhatach (gweler
tudalen 30). Myfyrwyr a Phlant dan
16: £7.00 yr un. Ar Werth yn Awr
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Does dim dwywaith nad ydi
Harry yn un o’r adroddwyr
straeon enwogion a phêldroed digrifaf yn y wlad.
Dewch i’w weld YN FYW!
Bydd hwn yn ddigwyddiad
llawn hwyl ac ynddo
hanesion y jyngl a bywyd
rheolwr pêl-droed.
Yn cynnwys seiat Holi ac
Ateb i’r Gynulleidfa.
£32.50
VIP: £82.50
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

IAU 30 7.30pm

GWENER 31 7.30pm

The Kingdom
Choir

Ministry of Sound –
The Annual Classic

Mae’r Kingdom Choir,
sy’n adnabyddus am ei
berfformiad angylaidd a
chyfareddol ym Mhriodas
Frenhinol EUB y Tywysog
Harry a Duges Sussex
Meghan Markle wedi
cyhoeddi taith yng ngwledydd
Prydain yn cychwyn yng
ngwanwyn 2019, yn dilyn
rhyddhau ei albwm début
Stand By Me.

Ail-ddychmygu’n fyw albymau eiconig

Grw^ p di-ail ydi’r Kingdom
Choir, o feibion a merched
ymroddedig sy’n hen lofiau ac
sy’n traddodi perfformiadau
graenus dro ar ôl tro â’i
gydasiad cryf o ddisgyblaeth
gorawl ac iddi naws ysbrydol
gignoeth canu’r hwyl. Yn sgìl
ei dalent, ei sain a’i egni
rhyfeddol a’i ddawn
perfformio mae galw mawr
amdano’n genedlaethol a
thrwy’r gwledydd ers ymhell
dros ddeng mlynedd.
£27.00 | £31.00 | £37.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£27.00 yr un. Ar Werth yn Awr

Mae brand dawns mwyaf eiconig y byd, Ministry of
Sound, yn falch o gyflwyno The Annual Classical,
ailddychmygu cerddorfaol y cyfresi o ddetholiadau
cerddoriaeth ddawns a werthodd orau erioed,
‘The Annual’.
Bydd The Annual Classical yn cynnwys rhai o’r traciau
dawns o’r naw degau oedd ar ddetholiadau cynnar
‘The Annual’ aeth i frig y siartiau. Y gerddorfa o hanner
cant, y London Concert Orchestra, sy’n perfformio, a
gewch chi ail-fyw ac ailbrofi’r hits megis The Chemical
Brothers – Hey Boy Hey Girl, Dario G – Sunchyme,
Faithless – Insomnia, Fatboy Slim – Right Here,
Right Now a llond gwlad at hynny.
Dangosir rhaglen ddogfen hefyd, na welwch yn unman
arall, yn chwilio hanes 'The Annual' a chlwb Ministry of
Sound, yn cynnwys pytiau o ffilm na welwyd erioed o’r
blaen, i gyfeiliant cerddorfa fyw. Ymhlith yr uchelfannau
mae troellwyr ‘The Annual’, Judge Jules a Tall Paul,
a’r arch-sêr o droellwyr, Paul Oakenfold, Smokin Jo,
Brandon Block a llawer ar ben hynny.
£32.50 | £45.00 | £58.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith:
seddi’r stalau £32.50 yr un. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Maes o Law
MEHEFIN 2019
Sadwrn 1

Llun 3
Mercher 5
Iau 6
Gwener 7
Sadwrn 15 –
Iau 20
Sul 16 –
Sadwrn 22
Mawrth 25
Mercher 26

Sadwrn 29
Sul 30

Amryw Oriau
1.30pm &
6.00pm
7.30pm
7.30pm
7.30pm
8.00pm
Amryw
Oriau
7.00pm
7.30pm
7.30pm

7.30pm
8.00pm

* Ar Werth yn Awr
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Gweithdai Gwneud Modelau Gromit*
Lefel 1
Wallace & Gromit’s Musical Marvels*
Al Murray*
Elkie Brooks*
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Stewart Francis*
BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019*
Gwobr y Gân
BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019*
Y Brif Wobr
Prosiect Planets y Philharmonia*
Woman to Woman*
Judie Tzuke, Beverley Craven & Julia Fordham
(Wedi’i ad-drefnu o 10 Ebrill)
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd*
Taking Care of Elvis – The King is Back
Ben Portsmouth*

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2019

GORFFENNAF 2019
Mawrth 2
Sadwrn 6
Gwener 12
Sadwrn 20 –
Sul 27

7.30pm
7.00pm
7.30pm
Amryw
Oriau

John Barrowman – The Fabulous Tour*
City Voices Cardiff – Hits Mwyaf*
Here Come The Boys*
Proms Cymru

AWST 2019
Sadwrn 31

8.00pm

The Dreamboys – Taith 2019 ym Mhrydain*

MEDI 2019
Gwener 13
Gwener 20
Sul 22
Llun 23 –
Mercher 25
Iau 26
Llun 30

7.30pm
7.30pm
2.00pm &
7.30pm
8.00pm
7.30pm
Drysau 7.00pm

What’s Love Got To Do With It?*
Hello Again – The Story of Neil Diamond*
Diversity*
Brydon, Mack a Mitchell*
Aled Jones & Russell Watson*
Belinda Carlisle*

HELLO AGAIN
THE STORY OF
NEIL DIAMOND

Gwener 20 Medi
7.30pm
£23.50 | £26.00

* Ar Werth yn Awr
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Maes o Law
HYDREF 2019
Sadwrn 5
Llun 7
Mercher 16
Iau 17
Sul 20
Mawrth 29 &
Mercher 30

8.00pm
7.30pm
7.30pm
7.30pm
3.00pm
7.30pm

TACHWEDD 2019
Gwener 1
Drysau 7.00pm
Iau 7
Sadwrn 9
Mercher 13
Gwener 15
Sadwrn 16

7.30pm
7.30pm
7.00pm
8.00pm
7.30pm

Sadwrn 23
Iau 28 &
Gwener 29

7.30pm
8.00pm

Rob Beckett – Wallop*
Les Musicals*
Kevin Bloody Wilson*
60s Gold*
The Best of John Williams*
Tim Minchin*

Lisa Stansfield – Affection Taith y Deng Mlwyddiant
ar Hugain*
Ben Elton yn Fyw*
Steve Hackett Genesis Revisited 2019*
Squeeze*
Russell Kane*
Marillion gyda’u Ffrindiau o’r Gerddorfa*
+ Harry Pane
Jonathan Pie: The Fake News Tour*
Romesh Raganathan*

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

MARILLION
gyda Ffrindiau o’r Gerddorfa
+ HARRY PANE

* Ar Werth yn Awr
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WILLIAM
SHAKESPEARE

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

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

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

FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD DEWI SANT
Enw:
Cyfeiriad:

* Ar Werth yn Awr

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

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

(y tri rhif olaf ar gefn eich cerdyn)

Rhif y Cerdyn:

Dyddiad Cychwyn:
Dyddiad Terfyn:
Rhif cyhoeddi (Switch yn unig)
Llofnod Deiliad y Cerdyn

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.
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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.

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 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.

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.

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.

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).

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.

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
Mae Tocynnau Teulu ar gael i rai digwyddiadau lle
hwyrddyfodiaid fynd i’r awditoriwm ond bai bod saib
dangosir hynny. Mae’r tocynnau ar gyfer Teulu o 4 sy’n priodol yn y perfformiad. Gellir gwylio’r cyngerdd ar
cynnwys uchafswm o 2 o oedolion ac o leiaf 1 plentyn deledu cylch cyfyng yn y bar ar Lolfa L3.
dan 16 oed.
Amodau gwerthu
*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.

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.

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant
Yfed Cyfrifol
Gewch chi ostyngiadau dethol, copi o’r llyfryn gyda
A ninnau’n oedfan adloniant trwyddedig rydym yn
llythyr newyddion bob yn ddeufis ac achub y blaen
yn codi tocynnau i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau am
hybu yfed cyfrifol. Os bydd unrhyw gwsmeriaid yn
ddim ond £18.00 y flwyddyn. Rhowch ganiad i Wendy dangos arwyddion o feddwdod, ymosodedd neu
Scanlon, Trefnydd y Cyfeillion ar 029 2087 8557 am
ymddygiad gwrthgymdeithasol, oherwydd diod neu
ragor o fanylion.
rywbeth arall, cânt eu hebrwng o’r adeilad ac ni
chynigir dim ad-daliadau tocynnau.
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.)
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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.

A wnewch chi ymorol bod eich
ffôn symudol wedi’i ddiffodd
yn ystod y perfformiad. Ni
chaniateir tynnu lluniau na
recordio unrhyw berfformiad.

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,
Mae cyfleusterau i ddefnyddwyr
Llyfrgell Ganolog Caerdydd a
cadeiriau olwyn yn cynnwys lloriau
Chymdeithas Deillion Caerdydd.
gwastad, cyfleusterau tai bach (yn
I gael eich copi eich hun rhowch
y Bwyty ac ar Lefelau 2,3,4 a 5) a
ganiad i’r Adran Farchnata ar
chownteri lefel isel yn y Swyddfa
029 2087 8542.
Docynnau, yr Ystafell Gotiau a Bar
Lefel 3. Gall defnyddwyr cadeiriau
olwyn ynghyd ag un cydymaith
godi tocynnau i seddi cefn y stalau Mae croeso i gw^ n tywys.
am bris y tocyn rhataf sydd ar gael A wnewch chi roi gwybod i’r
Swyddfa Docynnau pan fyddwch
ar gyfer y perfformiad. Efallai y
chi’n codi tocynnau.
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
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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.

