Ar fynd

St David’s Hall, The Hayes, Cardiff CF10 1AH

Book online @
www.stdavidshallcardiff.co.uk

029 2087 8444

EBRILL

Box Office

Mercher 1
Gwener 3

Wednesday 29
Thursday 30

7.30pm
8.00pm

Monday 27
Tuesday 28

Thursday 23
8.00pm
Saturday 25 Doors 7.00pm
Sunday 26
2.00pm
3.00pm
8.00pm
8.00pm

Sadwrn 4

Sul 5
Llun 6

Sunday 19
Wednesday 22

Mercher 8
Gwener 10
Sadwrn 11
Mawrth 14

EBRILL
A MAI
2020

7.30pm
6.30pm
7.30pm
1.00pm –
5.00pm
8.00pm
7.30pm
7.30pm
7.30pm
2.00pm
8.00pm
1.00pm
8.00pm

THURSDAY
23 APRIL
8.00PM
PHILLY PHILLY WANG
WANG

Wednesday 15
Thursday 16
Friday 17
Saturday 18

7.00pm
7.30pm
7.30pm
6.00pm
7.30pm
7.30pm

PHIL WANG
8.00pm

PHIL WANG
PHILLY PHILLY WANG
WANG

IAU 23 EBRILL
8.00PM

Mercher 15
Iau 16
Gwener 17
Sadwrn 18

7.30pm
6.00pm
7.30pm
7.30pm

Sul 19
Mercher 22

7.00pm
7.30pm

APRIL &
MAY 2020

Wednesday 8
Friday 10
Saturday 11
Tuesday 14
Sunday 5
Monday 6

Mawrth 23
8.00pm
Sadwrn 25 Drysau 7.00pm
Sul 26
2.00pm

Saturday 4
Wednesday 1
Friday 3

7.30pm
2.00pm
8.00pm
1.00pm
7.30pm
6.30pm
7.30pm
1.00pm –
5.00pm
8.00pm
7.30pm
7.30pm

Puccini – Madama Butterfly
ICS Extras Pre-concert talk – Lefel 1
Philharmonia Orchestra
Cardiff Ukulele Festival
L3 Lounge
Foil, Arms and Hog: Swines
Puccini – La Bohème
Walk Right Back
The Everly Brothers Story
The Sensational 60s Experience
BBC National Orchestra & Chorus of Wales
Gatecrasher Classical, Cardiff
Lunchtime Concert
Mavron Quartet
nightmusic
Tabea Debus & Laefer Quartet
L3 Lounge
Rumours of Fleetwood Mac
Kidz Bop World Tour
The Simon & Garfunkel Story
A Celebration of Music from Game of Thrones,
The Lord of the Rings and The Hobbit
The Lost Words: Spell Songs
Queen Machine Symphonic
Featuring Kerry Ellis
Phil Wang
Brendan Schaub
ICS Extras Pre-concert Talk – Lefel 1
WNO Orchestra
Ross Noble
CCJO with special guest soloist Enrico Tomasso
L3 Lounge
Luke Evans
Josh Widdicombe

APRIL

Swyddfa Docynnau

029 2087 8444
Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH

Tocynnau ar lein @
www.stdavidshallcardiff.co.uk

Llun 27
Mawrth 28

3.00pm
8.00pm
8.00pm

Mercher 29
Iau 30

7.30pm
8.00pm

Puccini – Madama Butterfly
Ychwanegion y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol –
Sgwrs cyn y cyngerdd – Lefel 1
Philharmonia Orchestra
Gw^ yl Iwcalili Caerdydd
Lolfa L3
Foil, Arms and Hog: Swines
Puccini – La Bohème
Walk Right Back
The Everly Brothers Story
The Sensational 60s Experience
Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC
Gatecrasher Classical, Caerdydd
Cyngerdd Awr Ginio
Pedwarawd Mavron
hwyrgerdd
Tabea Debus a Phedwarawd Laefer
Lolfa L3
Rumours of Fleetwood Mac
Taith y Byd Kidz Bop
The Simon & Garfunkel Story
Dathlu Cerddoriaeth o Game of Thrones,
The Lord of the Rings a The Hobbit
The Lost Words: Spell Songs
Queen Machine Symphonic
Yn cynnwys Kerry Ellis
Phil Wang
Brendan Schaub
Ychwanegion y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol –
Sgwrs cyn y cyngerdd – Lefel 1
Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
Ross Noble
CCJO gydag unawdydd gwadd arbennig
Lolfa L3
Luke Evans
Josh Widdicombe

What’s on

Thursday 7
Saturday 9
Sunday 10
Tuesday 12

7.30pm
7.30pm
3.00pm
1.00pm

Friday 1
7.30pm
Saturday 2
7.30pm
Sunday 3
7.30pm
Tuesday 5 Doors 7.00pm
Wednesday 6
7.30pm

MAY

What’s on

ON SALE DATES
Tickets for these events are on sale
on the following dates unless
otherwise stated as Now on Sale
on individual entries:

City centre car parks are close to
the venue and there is on street
parking around the civic centre
for £4.00* after 6.00pm
*correct at time of printing

CAR PARKS NEARBY

Go Green – Join our e mail list and get up to date show information and
offers sent straight to your inbox. Sign up at www.stdavidshallcardiff.co.uk
Saturday 30
Sunday 31

7.00pm
3.00pm

7.30pm
Wednesday 27 1.30pm &
3.30pm
Thursday 28
10.00am,
12.00pm & 2.00pm
Friday 29
7.30pm
Tuesday 26

1.00pm

Peter Frampton
Finale – The Farewell Tour
Grimethorpe Colliery Band
BBC National Orchestra of Wales*
Family Concert

Mae Neuadd Dewi Sant yn eiddo,
dan nawdd a dan reolaeth
Cyngor Caerdydd.

8.00pm

TAKE YOUR SEAT

Peppa Pig: My First Concert
Lunchtime Concert
Peter Fisher & Peter Hewitt
Resisting Wokeness
Peppa Pig: My First Concert
St David’s Hall
April & May 2020

Trydar
Rydym wrth ein bodd o weld eich sylwadau
Trydar a Gweplyfr a hyfryd o beth ydi bod arnoch
eisiau dweud wrth bobol eich bod yn cael y fath
hwyl. Ond, er mwyn aelodau eraill o’r gynulleidfa,
da chi defnyddiwch ffonau symudol a dyfeisiau’r
rhyngrwyd yn yr egwyl neu cyn ac ar ôl y
cyngerdd. Dylai ffonau symudol a dyfeisiau eraill
i gyd gael eu diffodd yn ystod y perfformiad ei
hun. Diolch!

7.25pm
7.30pm

You can now select your own seat
when booking online.

Gweler manylion cynllun hynt
ar dudalen 32.

Friends of St David’s Hall –
Thursday 30 January. General
Public – Friday 7 February.

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

3.00pm
11.30am
8.15pm
6.30pm

7.30pm

PAWB AT Y SEDD Y BO

Wednesday 13
Thursday 14
Friday 15 –
Sunday 17
Friday
Saturday
Saturday
Monday 18

Sul 24

See page 32 for details of the
hynt scheme.

7.30pm

Mae meysydd parcio canol y ddinas
yn agos at yr oedfan ac mae llefydd
parcio ar y stryd o gwmpas y
ganolfan ddinesig am £4.00* ar ôl
6.00 yr hwyr
*yn gywir ar adeg argraffu

7.30pm
1.00pm
7.30pm

Sadwrn 23

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant –
Iau 30 Ionawr.
Y Cyhoedd – Gwener 7 Chwefror.

MEYSYDD PARCIO CYFAGOS

Tuesday 19
Thursday 21

8.00pm

St David’s Hall is owned, funded
and managed by Cardiff Council.

Gwener 22

DYDDIADAU GWERTHU
Mae tocynnau i’r digwyddiadau yma
ar werth ar y dyddiadau sy’n dilyn
onibai bod cofnodion unigol yn
dweud Ar Werth Yn Awr:

8.00pm

Mawrth 19
Iau 21

7.30pm
1.00pm
7.30pm

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

Friday 22

3.00pm
11.30am
8.15pm
6.30pm

Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

7.25pm
7.30pm

7.00pm
3.00pm

Peter Frampton
Finale – Y Daith Canu’n Iach
Grimethorpe Colliery Band
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Cyngerdd Teulu

7.30pm

Mercher 13
Iau 14
Gwener15 –
Sul 17
Gwener
Sadwrn
Sadwrn
Llun 18

Sadwrn 30
Sul 31

Peppa Pig: My First Concert

Saturday 23

8.00pm

7.30pm
Mercher 27
1.30pm &
3.30pm
Iau 28
10.00am,
12.00pm & 2.00pm
Gwener 29
7.30pm

Tweet tweet
We love to see your Tweets and Facebook
comments and it’s great that you want to tell
people what a good time you’re having. For the
comfort of other audience members, however,
please restrict the use of mobile phone and
internet devices to the interval or before and
after the concert. All mobile phones and other
devices should be switched off during the
performance itself. Thanks!

7.30pm
7.30pm
3.00pm
1.00pm

The Hollies
Luther
Remembering The Oscars
Nick Mason’s Saucerful of Secrets
Seven Drunken Nights
The Story of The Dubliners
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Owen Money’s Juke Box Heroes III
The Music of Judy
Cyngerdd Awr Ginio
Katie Bray
nightmusic
hwyrgerdd
Lolfa L3
Stondin Canwyr Cymru
Chris Ramsey
Cynhadledd Ryngwladol Pedwarawd y
Cenhedloedd Sweet Adelines 2020
Gornest Pedwarawdau
Gornest Corysau
Stondin Pencampwyr
Ychwanegion y Gyfres Cyngherddau
Rhyngwladol – Sgwrs cyn y cyngerdd –
Lefel 1
Aurora Orchestra
The Hermes Experiment
Kenny Dalglish yn Fyw
Am Y Tro Cyntaf Yng Nghaerdydd
Gwrando’r Gwreiddiau
Jamie Smith’s MABON
Sounds of the 60s YN FYW
gyda Tony Blackburn
The Shires

Cyngerdd Awr Ginio
Peter Fisher & Peter Hewitt
Resisting Wokeness
Peppa Pig: My First Concert

The Hollies
Luther
Remembering The Oscars
Nick Mason’s Saucerful of Secrets
Seven Drunken Nights
The Story of The Dubliners
BBC National Orchestra of Wales
Owen Money’s Juke Box Heroes III
The Music of Judy
Lunchtime Concert
Katie Bray
nightmusic
Sean Shibe
L3 Lounge
Welsh Singers Showcase
Chris Ramsey
Sweet Adelines International Quartet of
Nations 2020 Convention
Quartet Contest
Chorus Contest
Showcase of Champions
ICS Extras Pre-concert Talk
Lefel 1
Aurora Orchestra
The Hermes Experiment
Kenny Dalglish Live
For The First Time in Cardiff
Roots Unearthed
Jamie Smith’s MABON
Sounds of the 60s LIVE
with Tony Blackburn
The Shires

Gwener 1
7.30pm
Sadwrn 2
7.30pm
Sul 3
7.30pm
Mawrth 5 Drysau 7.00pm
Mercher 6
7.30pm

1.00pm

7.30pm

Mawrth 26

Sunday 24

MAI

Iau 7
Sadwrn 9
Sul 10
Mawrth 12

Box Office 029 2087 8444

Ar fynd

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

Yn glocwedd o’r chwith i’r dde: Luke Evans, Queen Machine Symphonic, Josh Widdicombe,
Peppa Pig, The Shires

Cynnwys
02-03

07-29

Dan sylw

Ar Fynd

Digwyddiadau Actifyddion
Artistig a manylion ein
Lolfa Jin ar Lefel 4.

Manylion yr holl
ddigwyddiadau tan gamp
yn y Neuadd ym misoedd
Ebrill a Mai 2020
a Maes o Law.

04-06
Proffil
Golwg glosiach ar w^ yl
opera wanwyn Ellen Kent –
Madama Butterfly
syfrdanol a La Bohème
angerddol a thyner.

30-32

Dilynwch ni ar Twitter:
twitter.com/NeuaddDewiSant

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

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.
Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 01

Dan Sylw

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

Y LOLFA JIN

Ac t i f y d d io n Ar t i s t ig

Y LOLFA JIN

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.

Mae ein Lolfa Jin foethus ar
Lefel 4 ar agor i bob perfformiad
gyda’r hwyr yn yr Awditoriwm.
Champagne, gwin blasus a chwrw crefft,
sioe wych o ddiodydd ysgafn heb sôn
am dros ddeugain math o jin o bedwar
ban byd:

GAMELAN CAERDYDD
Mawrth 6-8pm
Mae repertoire Gamelan

Cwmni Suntory chwedlonol Japan sy’n
gwneud, Roku, o ddail a blodau Sakura
at y gwanwyn, te sencha a the gyokuro
at yr haf, pupur sansho at yr hydref a
chroen yuzu at y gaeaf.
Gewch chi flasu’r Sharish Blue Magic
egsotig o dref ganoloesol Monsaraz ym
Mhortiwgal. Mae ei liw glas godidog yn
dod o rin blodyn o’r enw pysen las; pan
gymysgwch chi’r jin â thonig mae’n troi’i
liw’n binc hudol. Ymhlith y planhigion
ynddo mae’r eithinen bêr, llysiau’r bara,
gwreiddlysiau’r angel, sinsir, sinamon,
cardamom, croen lemon, mefus a
mafon.
O’n nes adref mae gennym ddewis
amrywiol o jin o Gymru gan gynnwys
Brecon Botanicals, jin graenus a wneir
fesul ychydig yn Nistyllfa Penderyn. Mae
iddo flas perlysiau, yr eithinen bêr ac
arni flas y pridd a sbeisys y Dwyrain,
awgrym o sinamon a bergamot. Mae Jin
Gwymon Dà Mhìle (a ynganir Da File), jin
a wneir fesul ychydig yng Ngheredigion,
wedi’i drwytho â gwymon i roi iddo naws
y glannau. Ac yn Jin Sych Cardiff
Eccentric glywch chi flas llysieuog
rhywiog rhosmari, ffenigl, suran a gwylys
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RYDYM YN Y LOLFA’N
YFED JIN
a nodau sitrws lemonwellt a’r ferfain
lemonaidd. Fe’i gwneir â’r eithinen bêr
naturiol a dyfir ar y comin yn Llantrisant.
Mae gennym jin clasurol hefyd, yn
cynnwys Tanqueray, Sipsmith Sloe Gin,
Plymouth Gin a’r Bols Genever clasurol,
diledryw o hen resipi gwirodydd o’r
flwyddyn 1820. Mae’n hy^ n na’r un jin o
Loegr ac ohono mae’r ymadrodd cyffredin
‘Dutch Courage’ yn deillio.
Gobeithio y cawn ni’ch gweld chi yn y
Lolfa Jin cyn bo hir!

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 8572
neu e-bostio
a2@artsactive.org.uk

TIME CREDITS

Yma yn Neuadd Dewi Sant rydym yn falch
iawn o fod yn rhan o’r cynllun Time Credits.
Rhedir y cynllun gan Tempo (Spice gynt),
elusen a gychwynnwyd yng Nghymru yn
2008, ac sydd bellach ar waith ledled
gwledydd Prydain. Cymunedau cryfion,
cydlyn ydi eu gweledigaeth lle rhoir gwerth
ar amser pawb.
Ffordd ydi Time Credits o gydnabod y
pethau gwych mae pobl yn eu gwneud
yn eu cymunedau, ac amser pawb yn
gyfwerth, yn gwirfoddoli yn un o’r
prosiectau lawer sy’n cymryd rhan yn y
cynllun. Mae’r rhain yn cynnwys Cymru
Golwg ar Fywyd Gwyllt, Global Gardens,
Recovery Cymru, Clwb Beicio’r Eglwys
Newydd, Clybiau Gwaith yn Rhondda
Cynon Taf a llawer o brosiectau

ardderchog eraill. Wedyn gellir gwario’r
credydau mewn llawer o ganolfannau
hamdden, yn cynnwys digwyddiadau
dethol yn Neuadd Dewi Sant a’r New
Theatre.
Cadwch olwg am y symbol isod i weld
ymhle mae’r cynllun Time Credit ar
waith* a mynd i timecredits.com i gael
rhagor o wybodaeth.

*a bwrw bod tocynnau ar gael, Amodau a thelerau
ar waith
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Proffil

Senbla yn cyflwyno gw^ yl opera Ellen Kent yng
ngwanwyn 2020 yn cynnwys unawdwyr rhyngwladol,
corws mawr ei glod a cherddorfa lawn.

Madama Butterfly
La Bohème
Dewch aton ni i berfformiadau ar wahân dwy o operâu eiconig Puccini,
a ganir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg.

★★★★

‘Stunning and emotionally charged.’
The Morning Star

‘The best La Bohème I have ever seen.’
The Stage

‘Authentic, tender and passionate.’
Daily Telegraph

Madama Butterfly
Mercher 1 Ebrill 7.30pm

La Bohème
Sul 5 Ebrill 7.30pm

Mae un o operâu mwyaf poblogaidd y byd
yn adrodd hanes torcalonnus y Japanead
ifanc hardd sy’n syrthio mewn cariad â
Lefftenant yn llynges America – a’r
canlyniadau dramatig. Ymhlith yr
uchelfannau mae’r Corws Hymian
melodig, yr aria wefreiddiol One Fine Day
a’r Deuawd Serch bythgofiadwy.

Mae La Bohème yn un o’r operâu mwyaf
rhamantaidd a sgrifennwyd erioed. Mae
campwaith Puccini yn adrodd hanes
athrist Mimi, yn llawn diciâu a dan farn,
a’i chariad tuag at awdur heb ddimai goch
y delyn.

Mae’r cynhyrchiad moethus yma, wedi’i
lwyfannu’n draddodiadol, yn cynnwys y
soprano wych o Gorea Elena Dee* a’r
soprano ryngwladol enwog Alyona
Kistenyova*.
Bydd y set yn ddrych o ardd Japaneaidd
draddodiadol a bydd yma wisgoedd
ysblennydd gan gynnwys cimonos priodas
hynafol o Japan.

Ym Mharis y digwydd yr hanes clasurol
yma – stori cariad a cholled – ac mae’n
cynnwys ariâu enwog fyrdd, yn eu plith
Your Tiny Hand is Frozen, They Call Me
Mimi a Muzetta’s Waltz.
Yn serennu yn y cynhyrchiad godidog yma
mae Elena Dee* yn ei rôl eiconig Mimi a’r
soprano enwog Maria Tonina* fel Musetta,
mae yma setiau syfrdanol wedi’u seilio ar
luniau argraffiadol ac mae wedi’i
lwyfannu’n draddodiadol, yn ddrych o
gelfyddyd Fohemaidd y cyfnod. Ymhlith yr
uchelfannau mae golygfa garnifal liwgar
gyda band pres a bydd ci Musetta yntau’n
dod i’r llwyfan
.

Prisiau Tocynnau: £19.00 – £36.00, Gostyngiadau ar Gael. Ar Werth yn Awr.
*gallai’r cast newid
Tudalen 32

04 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 05

Ar Fynd
MERCHER 1 7.30pm

GWENER 3 7.30pm

Puccini –
Madama
Butterfly

Philharmonia Orchestra

Mae Madama Butterfly
Puccini ymhlith operâu
mwyaf poblogaidd y byd,
yn adrodd hanes
torcalonnus y Japanead
ifanc hardd sy’n syrthio
mewn cariad â Lefftenant
yn llynges America – a’r
canlyniadau dramatig.
Ymhlith yr uchelfannau
mae’r Corws Hymian
melodig, yr aria wefreiddiol
One Fine Day a’r Deuawd
Serch bythgofiadwy.

Owain Arwel Hughes CBE yn cyflwyno:
• Cerddorfa Philharmonig Frenhinol
• Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC
• Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru
• Band y Cory a Chôr Meibion Unedig
• Cerddorfa Jazz y Brifddinas
• John Lill CBE...a llawer mwy...

www.welshproms.com

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

£19.00 – £36.00
Dan 16, Pobl anabl ynghyd ag un
cydymaith, Myfyrwyr, Hawlwyr:
hanner pris. Dros 60: pob tocyn
£2.00 yn rhatach. Cyfeillion
Neuadd Dewi Sant a Chyfeillion
Ellen Kent: y 3 band prisiau uchaf
£5.00 yn rhatach. 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 32

Pablo Heras-Casado – arweinydd
Daniel Kharitonov – piano
Rimsky-Korsakov Capriccio Espagnol
Liszt Concerto Piano Rhif 1
Prokofiev Symffoni Glasurol
Stravinsky Cyfres yr Aderyn Tân (gwedd 1945)
Siawns nad oes ’na fawr gwell ffordd o gychwyn cyngerdd
nag â phortread llachar Rimsky-Korsakov o Sbaen, sgôr
sy’n codi’r to ac yn dod i ben â fandango eiriasboeth.
Mae’r ymfflamychu a’r mawredd yn dal i fynd yn
Concerto Piano Cyntaf Liszt a lansir gan un o
ddechreuadau mwyaf dramatig unrhyw concerto
Rhamantaidd. Ei unawdyddd fydd y Rwsiad ifanc Daniel
Kharitonov – pan wnaeth ei début yn y Royal Festival Hall
yn 2017 meddai Classical Source: ‘his potential is
tremendous’. Wedyn dilyn Symffoni Glasurol Prokofiev
sy’n odidog o bersain ac a ysbrydolwyd gan Haydn, a
darn stondin cerddorfaol cyfareddol Stravinsky.
£10.00 – £43.00
Tocyn Platinwm: £51.00 (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid o
Prosecco a rhaglen). Ar Werth yn Awr
Y GYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL: YCHWANEGION
SGWRS CYN Y CYNGERDD: y Dr Jonathan James yn esbonio ac yn
trafod y rhaglen. 6.30pm – 7.00pm | Lefel 1

Tudalen 3

Tudalen 32
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Ar Fynd

Ebrill

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

SADWRN 4
1.00pm – 5.00pm

SADWRN 4 8.00pm

SUL 5 7.30pm

LLUN 6 7.30pm

MERCHER 8 7.30pm

Gw^ yl Iwcalili
Caerdydd

Foil, Arms and
Hog: Swines

Puccini –
La Bohème

Walk Right
Back

The Sensational 60s
Experience

Mae Bleiddiaid Iwcalili
yn falch o gyflwyno eu
^
seithfed 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
Grand Jam ar gael i’w
lwytho i lawr o Gweplyfr
neu o’r wefan

Mae pennaf driawd
sgetshis Iwerddon yn eu
holau ar daith yn eu sioe
newydd Swines. Ar gorn
eu sgetshis ar lein y mae’r
grw^ p enwocaf ac fe’u
gwyliwyd dros gan miliwn
o weithiau, ond yn y sioe
fyw maen nhw ar eu
gorau. Daeth clod y
beirniaid i ran y triawd
eleni yn sgìl y sioe yng
Ngw^ yl Ymylon Caeredein
gafodd yr adolygiadau
gorau a bellach dyma nhw
ar daith o gwmpas
gwledydd Prydain. Dewch i
weld awr o lol botas maip
ar sgript, cymeriadau
gwyrdroedig, cerddoriaeth
a byrfyfyrio anfwriadol.

gydag unawdwyr
rhyngwladol, corws mawr
ei glod a cherddorfa lawn

The Everly Brothers
Story

Taith y Dengmlwyddiant

www.ukulelewolvescardiff.co.uk.

Mae Bleiddiaid Iwcalili yn
cyfarfod yn y Wolf’s Castle
Inn bob nos Lun o hanner
awr wedi saith tan ddeg o’r
gloch, gyda chwaraewyr o
bob gallu. Mae croeso i
aelodau newydd bob
amser..
£3.50
Ar Werth yn Awr

Oed 14+
£23.00
Ar Werth yn Awr

08 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

Tudalen 32

Mae’r cynhyrchiad newydd
sbon danlli grai yma dan
gyfarwyddyd Ellen Kent.
La Bohème ydi un o’r
operâu mwyaf rhamantus
a sgrifennwyd erioed, yn
adrodd hanes athrist Mimi
dan dynged ac yn llawn
diciâu a’i chariad tuag at
awdur heb ddimai goch y
delyn. Yn yr hanes clasurol
yma cawn ariâu enwog fyrdd
gan gynnwys Your Tiny
Hand is Frozen, They Call
Me Mimi a Muzetta’s Waltz.
Canir yn Eidaleg gydag
uwchdeitlau Saesneg.
£19.00 – £36.00
Dan 16, Pobl anabl ynghyd ag un
cydymaith, Myfyrwyr, Hawlwyr:
hanner pris. Dros 60: pob tocyn
£2.00 yn rhatach. Cyfeillion
Neuadd Dewi Sant a Chyfeillion
Ellen Kent: y 3 band prisiau uchaf
£5.00 yn rhatach. 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

Gan gynhyrchwyr That'll be
the Day, mae’r sioe’n
adrodd stori deuawd
mwyaf llwyddiannus yr
oesoedd - The Everly
Brothers.
Yn cynnwys hits fel Bye
Bye Love, All I Have To Do
Is Dream a Cathy’s Clown,
mae’r ddrama gerdd
gyngerdd ddihafal yma’n
cyd-weu stori wych, drist
ond ogoneddus The Everly
Brothers ynghlwm â’r
“cytgordiau o’r nef”
nodweddiadol hynny.

Ac iddi gynhyrchiad newydd sbon danlli grai ar
gyfer 2020 i ddathlu ei dengmlwyddiant, bydd y
sioe sy’n eli i’r galon yn eich cipio chi’n ôl i’r
degawd hudol hwnnw, sef y chwe degau.
Yn serennu Mike Pender (llais gwreiddiol y
Searchers) The Trems (i gyd yn gyn-aelodau’r
Tremeloes) The Fortunes, The Swinging Blue Jeans
a’r Dakotas. Ymhlith yr hits mae Needles and Pins,
Silence Is Golden, Storm In A Teacup, Hippy Hippy
Shake, Little Children a llond gwlad at hynny.
£30.50
Grwpiau: Codi 10, cael un am ddim.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

£27.50
Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn
£2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Ar Fynd
GWENER 10 2.00pm

Ebrill
MAWRTH 14 1.00pm

MAWRTH 14 8.00pm

MERCHER 15 7.30pm

Y Dioddefaint yn Gatecrasher Classical, Caerdydd
ôl Sant Mathew Mae Gatecrasher Classical sy’n torri tir newydd yn

Cyngerdd Awr
Ginio

hwyrgerdd

Rumours of
Fleetwood Mac

Cerddorfa a Chorws
Cenedlaethol Cymreig
y BBC

Pedwarawd Mavron

John Butt Arweinydd
Gwilym Bowen Efengylwr
David Shipley Christus
Mhairi Lawson Soprano
Jess Dandy Contralto
Anthony Gregory Tenor
James Newby Bariton
Gwyddai Bach hyd yn oed
iddo sgrifennu rhywbeth
arbennig iawn yn ei
Ddioddefaint yn ôl Sant
Mathew a soniai mai hwn
oedd y gorau ganddo. Mae
cyfoeth ei gerddoriaeth a’i
ddull o ddarlunio’r testun yr
un mor wefreiddiol yn awr
ag yr oedden nhw ym 1727.
£15.00 – £43.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£15.00 yr un. Rhai gostyngiadau ar
gael. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

SADWRN 11 8.00pm

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

meddiannu Neuadd Sant Dewi ar gyfer y digwyddiad untro
neilltuol yma. Gwerthodd digwyddiadau début Gatecrasher
Classical yn Sheffield bob tocyn o fewn ychydig oriau,
roedden nhw’n brofiadau gwirioneddol drawiadol, yn mynd
â’r brand byd-eang i uchelfannau a chynulleidfaoedd
newydd fel ei gilydd ac eisoes maen nhw wedi ymuno â
rhestr y profiadau bythgofiadwy yn hanes chwarter
canmlwydd Gatecrasher.
Ar ôl cael ymatebion aruthrol gan glybwyr, artistiaid a
pherfformwyr, a channoedd o alwadau am Gatecrasher
Classical mewn dinasoedd eraill, addawodd Gatecrasher
rannu hud y digwyddiadau Classical yma â chynulleidfa
ehangach. Caerdydd ydi’r union le i’r sioe untro yma –
Gwnaed, Cymysgwyd, Gwefreiddiwyd o’r Newydd. Mae
Gatecrasher Classical yn addo i’w selogion brofiad digon
i’w llorio a llu o Ganwyr Byw yn perfformio ochr yn ochr â’r
Gatecrasher Orchestra. Ochr yn ochr â rhestr traciau pum
mlynedd ar hugain Gatecrasher, a guradir gan fab
Gatecrasher Scott Bond, bydd y digwyddiad yn cynnwys
traciau ac ail-gymysgiadau gan DJ Tiesto, Faithless, Ferry
Corsten, Paul Oakenfold, Paul van Dyk, Robert Miles,
Solarstone i gyd wedi’u hanfarwoli gan y Gatecrasher
Orchestra deugain darn. Gewch chi ddisgwyl munudau
lawer â’r dwylo’n chwifio ac un profiad bythgofiadwy.
£32.00 – £59.95
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau £35.95 yr un.

Yn syth ar ôl perfformiadau
diweddar yn St Petersburg,
Rwsia, daw Pedwarawd
Mavron yn eu holau i
gyngerdd awr ginio
cyfareddol eto. Yn dal i fod
ar thema Rwsia, bydd y
Mavroniaid yn cyflwyno
Pedwarawd Tannau Cyntaf
Prokofiev ochr yn ochr â’r
Pymthegfed Pedwarawd
Tannau yn D leddf gan
Mozart.
Dewch i glywed
perfformiad gwefreiddiol
eto gan ensemble preswyl
Neuadd Dewi Sant,
Pedwarawd Mavron.
£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Gostyngiadau o £1.00 y tocyn i
docynnau mantais safonol (gweler
tudalen 30).
Ar Werth yn Awr

Tabea Debus a
Phedwarawd Laefer
Yn garismatig ac yn
bencampwriaethol, rhoes
Tabea Debus hwb go iawn
i gerddoriaeth y recorder,
yn cymysgu hoelion wyth
Baróc â sleinsiau gan
arloeswyr yr oes sydd
ohoni. Ati daw sacsoffonau
llawn bywyd Pedwarawd
Laefer, a’u cymysgfa
eclectig yn cynnwys sawl
darn comisiwn newydd
ochr yn ochr ag ailwampio
bywiog glasuron di-amser.
£10.00
Tocyn Safonol: £10.00 (yn
cynnwys naill ai cwrw o’r gasgen,
gwin, diod ysgafn neu jin a thonig
o Far L3). Gostyngiadau o £2.00 y
tocyn i docynnau mantais safonol
(yn cynnwys y ddiod). Gweler
tudalen 30. Myfyrwyr: pob tocyn
£3.00 yn rhatach (ac eithrio’r
ddiod).

Dyma deyrnged orau’r byd i
Fleetwood Mac yn dod yn ei
hôl i’r llwyfan yn 2020 ac i’w
chanlyn sioe newydd sbon
danlli grai, yn cynnwys set
canu’r felan arbennig iawn
sy’n talu teyrnged i gyfnod
chwedlonol Peter Green
gyda Fleetwood Mac. Mae’r
cyngerdd yma’n crynhoi
Fleetwood Mac ar eu gorau
oll, yn cynnig cyfle dihafal i
selogion, yn hen a newydd,
brofi’r caneuon a’r
perfformiadau ymorolodd am
le Fleetwood Mac yn un o
hoff grwpiau’r oesoedd.
Rhaid i blant dan 14 fod
yng nghwmni oedolyn.
£29.50
Cylch Aur: £39.50
Hyn a hyn o seddi Cylch Aur
ar gael. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Tudalen 32
Tudalen 32
Tudalen 3

10 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
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Ar Fynd

Ebrill

IAU 16 6.00pm

GWENER 17 7.30pm

SADWRN 18 7.30pm

SUL 19 7.00pm

Taith y Byd
Kidz Bop

The Simon &
Garfunkel Story

Dathlu Cerddoriaeth o

The Lost Words: Queen Machine Phil Wang
Philly Philly Wang
Spell Songs
Symphonic

Mae’r pennaf frand
cerddoriaeth i’r plantos yn
dod â Thaith y Byd KIDZ
BOP yn ôl i wledydd
Prydain. Dyma’r daith
gyntaf ar ben y rhaglen i
Blantos KIDZ BOP Prydain,
sydd wedi gwerthu mwy na
215,000 o albymau hyd
yma.
Mae’r sioe, sy’n cynnwys
hits mwyaf heddiw’n cael
eu canu gan blantos i
blantos, yn dilyn rhyddhau
pumed albwm KIDZ BOP
yng ngwledydd Prydain,
KIDZ BOP 2020.
£25.50 | £33.00 | £48.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £25.50 yr un. Seddi am
ddim ar gael i ofalwyr.
Ar Werth yn Awr

Bellach gwelodd chwarter
miliwn o bobl drwy’r byd
yn grwn ‘The Simon and
Garfunkel Story’, stori
gyfareddol dau fachgen
ifanc o Queens, Efrog
Newydd a aeth yn eu
blaenau i ddod yn ddeuawd
cerddorol mwyaf
llwyddiannus yr oesoedd.

Cyngerdd Byw gyda
Cherddorfa Symffoni a Chôr

Dyma greadigaethau mwyaf
hoff a chyfarwydd yr
oesoedd ar y sgrîn fawr a’r
sgrîn fach – nid dim ond
ym myd y genre Ffantasi – a
Yn cychwyn â’u
bellach dathlir cerddoriaeth
dechreuadau distadl yn
ddeuawd Roc a Rôl o’r enw Game of Thrones, The Lord
of the Rings a The Hobbit
‘Tom & Jerry’ yn y pum
mewn
cyngerdd cerddorfaol
degau, mae ‘The Simon and
Garfunkel Story’ yn mynd â arbennig. Perfformir y
cyfeiliannau cerddorol
chi drwy’r holl ganeuon a’r
straeon a’u siapiodd nhw – aruthrol gan gerddorfa
enfawr gyda chreu profiad
y gwahanu dramatig, eu
cyngherdda
byw ymdrochol
gyrfaoedd solo unigol –
sydd yr un mor wefreiddiol
ac yn dod i ben mewn ailgreu’n drawiadol y cyngerdd bob tamaid â’r troi a’r troelli
yn hanesion y gwahanol
aduno yn Central Park ym
fydoedd.
1981.

£20.50 | £22.50
Gostyngiadau of £1.50 i docynnau
mantais safonol (gweler tudalen
30). Grwpiau o10 neu fwy: pob
tocyn £1.50 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr
12 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444
Tudalen 32

Game of Thrones,
The Lord of the
Rings a The
Hobbit

£28.50 – £63.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £28.50 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

^
Yn 2018 comisiynodd Gw
yl
Folk by the Oak Spell
Songs, darn cymar
cerddorol The Lost Words
gan yr awdur Robert
Macfarlane a’r artist Jackie
Morris; casglwyd ynghyd
wyth cerddor hynod y mae
eu cerddoriaeth ynghlwm
i’r carn â thirwedd a natur
i ymateb i greaduriaid,
celfyddyd ac iaith The
Lost Words. Mae Karine
Polwart, Julie Fowlis,
Seckou Keita, Kris Drever,
Karry Andrew, Rachel
Newton, Beth Porter a Jim
Molyneux yn creu corff
newydd ysbrydoledig o
waith.

£25.00
Gostyngiadau o £2.00 y tocyn i
docynnau mantais safonol (gweler
tudalen 30).
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

MERCHER 22 7.30pm

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

Yn cynnwys
Kerry Ellis
Gwelwn ddathlu’r
chwedlau roc Queen fel na
fu erioed o’r blaen ac un o
brif actoresau’r West End
Kerry Ellis yn ymuno â’r sêr
teyrnged o Lychlyn Queen
Machine gyda cherddorfa
lawn ar daith yng
ngwledydd Prydain.
Ar y daith gwbl newydd
Queen Machine Symphonic
yn cynnwys Kerry Ellis
perfformir hits mwyaf
Queen gan un o fandiau
teyrnged blaenaf Ewrop
Queen Machine i gyfeiliant
y London Symphonic Rock
Orchestra a dan arweiniad
Matthew Freeman, sy’n
creu noson fythgofiadwy o
anthemau roc.
£37.50 | £47.50 | £57.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £37.50 yr un.
Ar Werth yn Awr

IAU 23 8.00pm

Wang

Yn dilyn taith yn 2018 a
werthodd bob tocyn ac yn
^
syth ar ôl rhediad yng Ngw
yl
Ymylon Caeredin 2019 a
werthodd bob tocyn ymlaen
llaw, mae Phil ‘Philly Philly
Wang Wang’ Wang yn ei ôl
ar daith ac i’w ganlyn ei sioe
ddiweddaraf.
Mae i Phil yr enw (a Phil
Wang ydi’r enw hwnnw) o
chwilio rhyw, rhamant,
gwleidyddiaeth, a’i
etifeddiaeth gymysg
Brydeinig-Faleisaidd â
sioeau sy’n ymhyfrydu yn ei
frand Wang dihafal sef clyfar
a gwirion. Moesoldeb a’r
ymdeimlad modern o hunan
sydd yn hon. Bendigedig!
Fel y’i gwelwyd ar
Taskmaster, Live at the
Apollo a Netflix.
Rhaid i blant dan 14 fod yng
nghwmni oedolyn.
£17.00 Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Ar Fynd
SADWRN 25
Drysau 7.00pm

Ebrill
SUL 26 3.00pm

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

LLUN 27 8.00pm

MAWRTH 28 8.00pm

Brendan Schaub Cerddorfa Opera Cenedlaethol
50 Shades of Brown
Cymru

Ross Noble

Digrifwr stand-up o
Americanwr ydi Brendan
Schaub, personoliaeth
teledu a llywydd y
podlediadau iTunes sydd ar
frig y siartiau The Fighter
and The Kid a King & The
Sting. Mae Schaub yn un
o hoelion wyth clybiau
comedi amlycaf LA a
bellach dyma’i weld yn ei
ôl ar daith yn dilyn ei daith
y byd yn 2018 a werthodd
bob tocyn, yn dod â’i
ddeunydd stand-up
newydd sbon danlli grai i
wledydd Prydain ym mis
Ebrill.

Be sy’n digwydd pan fo
comedi bur ar ffurf dyn?

Capital City Jazz Luke Evans
Orchestra
Bydd Luke Evans sy’n un o

Tomáš Hanus

£28.00
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

David Adams

Tomáš Hanus – arweinydd
David Adams – ffidil
v

Dvorák Agorawd Othello
Prokofiev Concerto Ffidil Rhif 2
Tchaikovsky Symffoni Rhif 4
v

Yn agorawd ddramatig Dvorák gwelwn sylweddu’n fyw
hanes athrist Shakespeare – cariad, gwenwyn a brad –
a daw Ail Concerto Ffidil Prokofiev â thelynegiaeth
esgynnol yn ei sgìl, lliwiau offerynnol sy’n taro’r glust a
symudiad araf didwyll ei dangnefedd. Mewn cyferbyniad,
ffanfferau trawiadol sy’n lansio uchelgaer Pedwaredd
Symffoni lawn gwewyr Tchaikovsky. Rhwng ei motiff
tynged agoriadol enwog a’i therfyn buddugoliaethus,
mae’n heigio gan alawon cofiadwy a sgorio dychmygus,
a glywir yn odidog o effeithiol yn nhannau’r trydydd
symudiad yn cael eu plycio.
£10.00 – £43.00
Tocyn Platinwm: £51.00 (yn cynnwys sedd yn Rheng 1, gwydraid o
Prosecco a rhaglen). Ar Werth yn Awr
Y GYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL: YCHWANEGION
SGWRS CYN Y CYNGERDD: Elin Jones yn esbonio ac yn trafod y
rhaglen. 2.00pm – 2.30pm | Lefel 1

Tudalen 3

14 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

MERCHER 29 7.30pm

Tudalen 32

Humournoid

Be sy’n digwydd pan fo
creadur yn cael ei greu a’i
fagu i wneud stand-up?
Does neb a w^ yr – does yna
mo’r fath beth. Be sy’n
beth ydi Ross Noble yn
gwneud sioe. Gewch chi
ddod i’w gweld. Dyma hi.
‘he is pure delight’
The Times

’Thrilling to watch……
weepingly funny’
Mail on Sunday

Argymhellir 15+
£29.00
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

gyda’r unawdydd gwadd
arbennig

sêr byd-enwog y llwyfan a’r
sgrîn yn perfformio traciau
o’i albwm At Last. Casgliad
Daw Enrico Tomasso at y
CCJO. Mae Enrico yn un o’r eclectig o ganeuon modern
a chlasurol ydi’r albwm, a
pennaf utganwyr ar y sîn
gasglwyd gan Evans yn
jazz, wedil ennill Gwobrau
bersonol i amlygu ac i
Jazz Prydain bum gwaith.
Yn perfformio mewn gwyliau gyfannu ei draddodi a’i
arddull leisiol dihafal, yn
mawr a chlybiau jazz drwy
cynnwys clasuron modern
hyd a lled Ewrop, mae ei
megis With Or Without You
bersonoliaeth a’i
U2, baled rymus Pat
bresenoldeb cyffrous ar
Benetar o’r wyth degau
lwyfan yn ogystal â’i
Love Is A Battlefield ac If I
feistrolaeth ar yr offeryn a
dyfeisgarwch ei arddull yn ei Could Turn Back Time
wneud yn gerddor eithriadol, Cher, ynghyd â Bring Him
Home o Les Mis ac un o
a galw mawr amdano i
hoelion wyth Jazz, At Last
draddodi perfformiadau
Etta James.
byw ac arddulliau jazz
cyfnod yn y stiwdio. Pan
Rhaid i blant dan 14 fod
oedd yn blentyn cyfarfu
yng nghwmni oedolyn.
Louis Armstrong a fu’n
£43.00 | £53.00 | £63.00
fentor iddo a chwarae gyda Uchafrif 6 thocyn yr un
meistri jazz lawer ar ei daith. Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
£17.00
stalau £43.00 yr un.
Gostyngiadau o £2.00 y tocyn i
Ar Werth yn Awr
docynnau mantais safonol (gweler
tudalen 30). Grwpiau o 10 neu fwy:
Tudalen 32
pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr
Tocynnau ar lein @ www.stdavidshallcardiff.co.uk | 15

Ar Fynd

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

IAU 30 8.00pm

GWENER 1 7.30pm

SADWRN 2 7.30pm

SUL 3 7.30pm

MAWRTH 5 Drysau 7.00pm

Josh
Widdicombe

The Hollies

Luther

Dyma un o hoff fandiau
Prydain, The Hollies –
a’u cytgordiau esgynnol,
neilltuol, eu caneuon
godidog o grefftus ynghyd
â’u hôl-gatalog helaeth o
hits cofiadwy wedi ymorol
am hirhoedledd un o’r
grwpiau mwyaf ddaeth i’r
fei o chwyldro Roc Prydain
ddechrau’r chwe degau,
adeg pan ddechreuodd
cerddoriaeth Prydain roi
ysgytwad i’r byd.

Sioe benna’r Byd sy’n
dathlu ‘Llais Melfed’ Luther
Vandross. Glywch chi’r hits
i gyd o’i yrfa aruthrol a
gyrhaeddodd ei phenllanw
mewn dros ddeugain
miliwn o werthiannau
albymau ac wyth gwobr
Grammy yn cynnwys llawer
o’r anthemau dawns a’r
caneuon serch mwyaf a
sgrifennwyd erioed, ac
ar y blaen y deyrnged
ryngwladol i Luther
Vandros, Harry Cambridge,
a’i fand deg darn.

Remembering
The Oscars

Nick Mason’s Saucerful of
Secrets

Aljaž a Janette

The Echoes Tour

Yn syth ar ôl eu taith
werthodd bob tocyn yn eu
sioe ddifyr dros ben oedd
yn torri tir newydd,
Remembering The Movies,
daw Aljaž a Janette yn eu
holau yn eu sioe newydd
sbon danlli grai
Remembering The Oscars.
Hwyliwch i ddathlu’r
caneuon enillodd Oscar yn
y swae ddawns lawenychol
newydd yma yng nghwmni
hoff gwpwl Strictly, Aljaž a
Janette.

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets ydi – Nick Mason,
Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris a Dom Beken.
Chwaraeodd Nick Mason’s Saucerful Of Secrets eu gigs
cyntaf mewn pedair sioe agosatoch mawr eu clod yn
Dingwalls Llundain a’r Half Moon yn Putney; y rhain oedd
owtins cerddorol byw cyntaf Nick Mason ers Taith
Division Bell Pink Floyd ym 1994 a’r sioe yn Dingwalls
oedd ei gyntaf ers i Pink Floyd chwarae yng nghyngerdd
Live 8 2005 yn Llundain.

Bit Much
Dyma’r cono mae pawb yn
gallu’i ddynwared yn ei ôl
ar daith ar ei ddeudroed,
newydd sbon danlli grai.
Sioe fydd yn rhoi tro ar fyd
i chi ac yn newid y ffordd
rydych yn canfod eich lle
yn y byd. Choeliwch chi
fawr? Iawn ’te, fe fydd hi’n
noson ddigri iawn, yn
rwgnach a jôcs lle bydd
Josh o’r diwedd yn mynd
i’r afael â phynciau poeth
comedi, sef calendrau’r
Dyfodiad, pesto ac amser
cau ei barc lleol.
14+
£23.00
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Cynhyrchodd y band rai
o’n hoff ganeuon: The Air
That I Breathe, y rhif un yn
America, Long Cool
Woman (In A Black Dress),
Bus Stop, I’m Alive, Carrie
Anne, a’r gân sy’n cyffroi’r
enaid He Ain’t Heavy, He’s
My Brother... mae’r rhestr
yn mynd rhagddi.
£29.00 | £31.00 | £34.00
Gostyngiadau o £2.00 y tocyn i
docynnau mantais safonol (gweler
tudalen 30).
Tudalen 32

16 | Swyddfa Docynnau 029 2087 8444

£26.50
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Gyda chast o ddawnswyr
a cherddorion gwych a
chynlluniau llwyfan a
gwisgoedd digon i’ch llorio,
a sgrîn LED anferthol, bydd
y swae syfrdanol yma’n
noson i’w chofio.
£28.00 | £31.50 | £40.50
£45.50 | VIP: £100.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £28.00 yr un.

Aeth y band rhagddo i theatrau dan eu sang drwy’r byd
yn grwn gan gynnwys tair noson yn Roundhouse
Llundain, lle chwaraeodd Pink Floyd rai o’u sioeau
cynnar mwya’u parch yn y 1960au. Gwêl taith 2020 y
band yn ehangu ymhellach ei repertoire, yn chwarae
caneuon o gatalog Pink Floyd hyd at yr albwm o’r
flwyddyn 1972 Obscured by Clouds.
Ym mis Medi 2019, enwyd Nick Mason yn Prog God
Prog Magazine yn y Gwobrau Cerdd Flaengar mawr eu
bri yn Globe Theatre Shakespeare – ymhlith y derbynwyr
cynt bu Peter Gabriel, Tony Banks, Jon Anderson, Rick
Wakeman, Ian Anderson, Carl Palmer a Steve Howe.
£40.50 £50.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£40.50 yr un. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Ar Fynd

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

MERCHER 6 7.30pm

IAU 7 7.30pm

SADWRN 9 7.30pm

SUL 10 3.00pm

Seven Drunken Nights

Stravaganza

The Music of Judy

The Story of The Dubliners

Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig
y BBC

Owen Money’s
Juke Box
Heroes III

Yn dilyn ei daith début sgubol o lwyddiannus a
werthodd bob tocyn, daw Seven Drunken Nights –
The Story of The Dubliners yn ei ôl i theatrau yn
2020 mewn cynhyrchiad mwy fyth.
Yn syth o’r West End, mae’r sioe’n rhoi bywyd o’r
newydd i gerddoriaeth hoff feibion Iwerddon The
Dubliners. Dyma adrodd stori gyrfa’n ymestyn dros
hanner can mlynedd a deffro yn y cof ysbryd Ronnie
Drew, Luke Kelly, Barney McKenna, Jim McCann,
Ciaran Bourke a John Sheahan. Mae’r cast dawnus o
gerddorion a chanwyr yn bywiogi drwyddi gerddoriaeth
y grw^ p eiconig yma.
Perfformiad fydd yn cael gennych forio canu a churo
dwylo gyda chlasuron megis The Wild Rover, The Black
Velvet Band, The Irish Rover, Molly Malone, Finnegan’s
Wake, McAlpines Fusileers, Raglan Road ac wrth
reswm pawb The Seven Drunken Nights.
‘Don’t miss it!’
Irish World
£27.00
Gostyngiadau o £2.00 y tocyn i docynnau mantais safonol.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Ryan Bancroft Arweinydd
Jess Gillam Sacsoffon
Claude Debussy Jeux
Karl Jenkins Stravaganza
Charles Ives Central Park in
the Dark
Aaron Copland Appalachian
Spring
Mae’r rhaglen yma’n
gweddnewid y cyfarwydd
yn ffantastig â chydasiad o
ddawns a theatr. Mae Jess
Gillam yn dwyn i waith
newydd Karl Jenkins i’r
sacsoffon a cherddorfa ei
hegni a’i hangerdd dihafal
– anhepgor i unrhyw
galendr cerddorol yng
Nghymru!
£15.00 – £43.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £15.00 yr un.

Dyma Owen Money yn ei
ôl mewn sioe fyw eto sy’n
heigio gan ddawn, yn
cynnwys cerddoriaeth ei
sioeau Radio poblogaidd
dros y Sul ar BBC Wales
ac, wrth gwrs, arddull
ddihafal ei gomedi a’i
‘Ffraethineb Cymreig’!
Yn gwmni i Owen ar lwyfan
mae ei fand penigamp The
Travelling Wrinklies fydd yn
cyfeilio i deyrngedau digon
i fynd â’ch gwynt chi i rai o
chwedlau Byd Cerdd…
£20.50
Myfyrwyr, Pobl anabl ynghyd ag
un cydymaith: pob tocyn £2.00 yn
rhatach. Grwpiau o 10 neu fwy:
pob tocyn £2.00 yn rhatach.
Ar Werth yn Awr

Richard Arnold
Richard Balcombe arweinydd
London Concert Orchestra
Ac ensemble dawns gyda goreuon y byd
Dathliad cerddorol syfrdanol yr archseren o aderyn cân
Judy Garland.
Mae’r deyrnged ddisglair yma’n cynnwys swae o leisiau
byw, coreograffi wnaiff i chi dapio bysedd eich traed i
gyfeiliant seiniau big band y London Concert Orchestra.
Noson ddigon i’ch llorio yn cynnwys cerddoriaeth ganwyd
gan un o’r eiconau ffilm mwyaf yn hanes Hollywood.
Un o brif actoresau’r West End, Rachel Tucker, sy’n
serennu gydag ensemble o’r West End sy’n ganwyr ac yn
ddawnswyr pob copa walltog.
Bydd y gwesteiwr gwych, Richard Arnold o Good Morning
Britain yn bwrw trem yn ôl ar yrfa fythgofiadwy Judy.
£18.00 – £44.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£18.00 yr un. Grwpiau o 10 neu fwy: pob tocyn 20% yn rhatach.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Tudalen 32

Tudalen 32
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Ar Fynd

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

MAWRTH 12 1.00pm

MAWRTH 12 8.00pm

MERCHER 13 7.25pm

IAU 14 7.30pm

GWENER 15 – SUL 17
Amryw Oriau

Cyngerdd Awr
Ginio

hwyrgerdd

Stondin Canwyr
Cymru

Chris Ramsey

Katie Bray

Fydd gennych fyth mo’r un
olwg ar ganwyr gitâr clasurol
ar ôl i chi glywed enillydd
Artist Ifanc RPS, Sean
Shibe, yr un mor wefreiddiol
ar Fender Stratocaster ag
ydi’n ddeheuig yng
ngherddoriaeth John
Dowland i’r liwt. Rai
blynyddoedd yn ôl bu i’w
fenter softLOUD – yn torri tir
newydd, yn ysgytwol – greu
cynnwrf go iawn, felly
gewch chi ddisgwyl
munudau daeargrynfaol o
ddifri yn y digwyddiad yma
sy’n rhy dda i’w golli.

Cerddorfa Genedlaethol
Gymreig y BBC
Andrew Greenwood –
arweinydd

The Brand New Stand-Up
Show

Cynhadledd Ryngwladol
Pedwarawd y Cenhedloedd
Sweet Adelines 2020

Cynrychiolodd y Mezzo
Soprano o Brydain, Katie
Bray, Loegr yng
nghystadleuaeth Canwr y
Byd Caerdydd 2019, lle’r
enillodd Wobr y
Gynulleidfa’r Fonesig Joan
Sutherland. Daeth yn
adnabyddus yn sgìl ei
phresenoldeb llwyfan hudol
a’i goslef loyw, gyfleugar.
Ymhlith uchelfannau ei
thymor 2020 mae’r rôl deitl
yn Griselda Vivaldi i Opera
Cenedlaethol Iwerddon
gyda Peter Whelan,
Dorabella (Così fan tutte) i
Opera Cenedlaethol Cymru
ac Eurinome yn Issipile
Conti gyda La Nuova
Musica a David Bates.
£6.00 ymlaen llaw | £7.00 ar y
diwrnod
Gostyngiadau o £1.00 y tocyn i
docynnau mantais safonol (gweler
tudalen 30). Ar Werth yn Awr

Sean Shibe

Pump o’r canwyr mwyaf
dawnus yng Nghymru’n
cystadlu am y cyfle heb ei
ail i gynrychioli eu gwlad
yng nghystadleuaeth BBC
Canwr y Byd Caerdydd. Ar
ddiwedd y cyngerdd bydd
panel o fri yn cyhoeddi pwy
fydd yn canu dros Gymru
yn 2021. I gyfeiliant
Cerddorfa Genedlaethol
Gymreig y BBC dan
arweiniad Andrew
Greenwood, does dim
dwywaith na chewch noson
o gerddora gyda’r gorau oll
gan sêr opera dydd a ddaw.

£10.00
Tocyn Safonol: £10.00 (yn cynnwys
naill ai cwrw o’r gasgen, gwin, diod
ysgafn neu jin a thonig o Far L3).
Gostyngiadau o £2.00 y tocyn i
docynnau mantais safonol (yn
£18.00
cynnwys y ddiod). Gweler tudalen
Myfyrwyr a Phobl ifanc dan 16:
30. Myfyrwyr: pob tocyn £3.00 yn
£9.00 yr un
rhatach (ac eithrio’r ddiod).
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Pobl
dros eu 60, Pobl anabl (ynghyd ag
un cydymaith): pob tocyn £2.00 yn
rhatach.
Tudalen 32

Tudalen 3

20/20

Mae’r digrifwr mawr ei glod
gan y beirniaid, Chris
Ramsey, yn hel ei bac ar ei
daith stand-up fwyaf erioed
yn 2020. Yn ddiweddar fe’i
gwelwyd yn westeiwr dwy
gyfres o’i sioe deledu ei
hun, The Chris Ramsey
Show a Chris Ramsey’s
Stand up Central (Comedy
Central ill dwy), bu hefyd
yn wyneb rheolaidd ar
lawer o bennaf sioeau
comedi gan gynnwys
Celebrity Juice (ITV2), 8
out of 10 Cats (C4), Live at
the Comedy Store (Comedy
Central) a Virtually Famous
(E4) ag enwi ond dyrnaid.
£25.00
Ar Werth yn Awr

Gwener 3.00pm – Gornest Pedwarawdau
Sadwrn 11.30am – Gornest Corysau
Sadwrn 8.15pm – Stondin Pencampwyr
Y goreuon ym myd canu siop barbwr a capella merched
sydd gan wledydd Prydain a’r Iseldiroedd i’w cynnig.
Bydd pennaf bedwarawdau a chorysau merched y
rhanbarth yn perfformio dros y Sul ar ei hyd, yn cynnig
difyrrwch gwirioneddol wych dros y Sul gan gynnwys y
Stondin Pencampwyr ar y nos Sadwrn. Yn cynnwys
Great Western Chorus arobryn Bryste.
Cofrestriad Tocyn Pob Digwyddiad ar gael o Chwefror
1af 2020 allan drwy wefan Sweet Adelines isod.
Tocynnau Digwyddiadau Unigol ar werth i’r cyhoedd o
Ebrill 8fed allan.
I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud ymholiadau
cyffredinol, cysylltwch â: RMT@sweetadelines.org.uk neu
fynd i: www.sweetadelines.org.uk/events-diary/annualconvention.
Gwener: £32.50
Sadwrn: Gornest Corysau 11.30am: £32.50
Sadwrn: Stondin Pencampwyr 8.15pm: £22.50

Tudalen 32
Tudalen 32

Tudalen 3
Tudalen 32
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Ar Fynd

Mai

LLUN 18 7.30pm

MAWRTH 19 1.00pm

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

IAU 21 7.30pm

GWENER 22 8.00pm

The Hermes
Experiment

Kenny Dalglish
yn Fyw

Gwrando’r
Gwreiddiau

Cyngerdd Ysgolion Cynradd

Am Y Tro Cyntaf Yng
Nghaerdydd

Jamie Smith’s MABON

Raphaël Neal

Aurora Orchestra
Nicholas Collon – arweinydd
Tom Service – cyflwynydd
Nicola Benedetti – ffidil
Mendelssohn Concerto Ffidil
Beethoven Symffoni Rhif 3 (Eroica)
Mae ‘Eroica’ yn heigio gan ddyfeisgarwch
cerddorol ac ynddi ail-sgrifennodd Beethoven
lyfr rheolau’r symffoni hyd byth. Mae’r Aurora
Orchestra hithau’n torri tir newydd, yn enwog ar
gorn ei pherfformiadau o symffonïau cyflawn
wedi’u dysgu ar y cof – profiad na ddylid mo’i
golli. Nicola Benedetti sy’n cychwyn y rhaglen
â Concerto bytholwyrdd Mendelssohn i’r Ffidil,
gwaith sy’n syfrdanol o wreiddiol. At hynny, bydd
yna ragarweiniad rhyngweithiol gan y Darlledwr
Tom Service a’r arweinydd Nicholas Collon.
£10.00 – £43.00
Tocyn Platinwm: £51.00 (yn cynnwys sedd yn Rheng 1,
gwydraid o Prosecco a rhaglen).
Ar Werth yn Awr
Y GYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL: YCHWANEGION
SGWRS CYN Y CYNGERDD: y Dr Jonathan James yn esbonio
ac yn trafod y rhaglen.
6.30pm – 7pm | Lefel 1

Tudalen 3

Tudalen 32
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BWS CYNGERDD Y GYFRES CYNGHERDDAU
RHYNGWLADOL
Bws Cyngerdd y Gyfres – Taith Ddwyffordd
Dim Ond £5.00!
Ydych chi’n dotio at gerddoriaeth glasurol
ond yn ei chael hi’n anodd o ran
gwasanaethau cludo i brofi cyngherddau
cerddorfaol byw yn Neuadd Dewi Sant?
Am ddim ond pumpunt, bellach gallwch
eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith fws
ddwyffordd a gynigir gan yr oedfan a
chyrraedd mewn da bryd i fynd i’r sgwrs
cyn y cyngerdd am hanner awr wedi
chwech!
Cynllun prawf ydi Bws Cyngerdd y Gyfres
Cyngherddau Rhyngwladol ac os bydd yn
llwyddiannus mae’n amcan gennym
ddarparu gwasanaeth i sawl perfformiad i
ddod yn y Gyfres gydag ychwanegu
llwybrau dros ben yn ôl y gofyn. Ar gyfer y
gwasanaeth prawf yma, mae’r mannau codi
a gollwng a’r oriau sy’n dilyn ar gael.
Man Codi
Llanilltud Fawr, Yr Orsaf Reilffordd –
4.45pm
Sain Tathan, Yr Arosfan Bysus yn ymyl
y senotaff – 4.55pm
Y Rhws, Gyferbyn â Spar – 5.04pm
Y Barri, Yr Orsaf Reilffordd – 5.17pm
Y Barri, Swyddfa’r Heddlu – 5.22pm
Dinas Powys, Garej Texaco – 5.37pm
Penarth, Canol y Dref
(arosfan bysus Arcêd) – 5.52pm
I gadw’ch sedd ar Fws Cyngerdd y Gyfres,
rhowch ganiad i’n Swyddfa Docynnau ar
029 2087 8444 neu ei chadw ar lein
drwy ‘uwchraddio eich profiad' ar ôl dewis
eich sedd, a’i hychwanegu at y fasged.

Cyflwynir gan Helen Woods
Mae Actifyddion Artistig a
Gw^ yl Bro Morgannwg yn
cydweithio i ddod â
Chyngerdd Ysgolion
Cynradd gwych o gyffrous i
Neuadd Dewi Sant. Rydym
wrth ein boddau o gyflwyno
pedwarawd cyfoes gwych o
gyffrous sef ‘The Hermes
Experiment’. Y delyn, y
clarinét, y llais a’r basgrwth
ydi’r ensemble, sy’n
comisiynu gweithiau newydd
yn rheolaidd yn ogystal â
chreu eu trefniannau
arloesol eu hunain a’i
mentro hi i fyrfyfyrio rhydd
byw.

Am y tro cyntaf yn fyw yng
Nghaerdydd, bydd Kenny
Dalglish yn sôn am ei yrfa
chwedlonol ym myd pêldroed – yr hwyl fawr a’r
troeon trwstan.
Bydd Kenny yn cael
cyfweliad gan ei ferch, Kelly
Cates, pyndit ar Sky Sports.
Bydd cyfle i gyfarfod
Kenny’n bersonol ar y noson
a chael tynnu llun
proffesiynol gyda’r Brenin ei
hun.

‘The Last Huzzah’
Ceir sawl tro ar fyd mewn
ugain mlynedd! Fe fu’n ddau
ddegawd o jigiau bywiog,
riliau’n clepian, pryfocio
aruthrol, caneuon
gwefreiddiol a chanlynwyr
sy’n selogion brwd... Fodd
bynnag, bellach mae Mabon
yn rhoi’r ffidil yn y to.
Ar ôl mil o sioeau mewn
dwsinau o wledydd ar hyd
ac ar led pum cyfandir, ac
iddo’r gair a gafwyd drwy
fawr ymdrech o draddodi
perfformiadau byw
syfrdanol, mae Mabon yn
canu’n iach ar benllanw.

Efydd: £40.00
Arian: £150.00
Aur: £350.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£18.00 ymlaen llaw
£6.00 ymlaen llaw
£40.00 yr un.
£20.00 ar y diwrnod
£7.00 ar y diwrnod
Gostyngiadau o £2.00 y tocyn i
Tudalen
32
Ysgolion: £3.00 y tocyn ac
docynnau mantais safonol (ac
athrawon yn mynd am ddim.
eithrio Pobl ifanc dan 16). Gweler
Ar Werth yn Awr
tudalen 30. Dan 16: £5.00 y tocyn
Cyflwynir y cyngerdd yma ar y cyd
Aelodau REACT: £10.00 y tocyn.
gan Neuadd Dewi Sant a Gw^ yl Bro
Ar Werth yn Awr
Morgannwg. I blant ysgol yn
bennaf ond mae croeso i aelodau’r
Tudalen 32
Tudalen 3
cyhoedd ddod iddo.
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Ar Fynd

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

SADWRN 23 7.30pm

SUL 24 7.30pm

MAWRTH 26 1.00pm

MAWRTH 26 7.30pm

Sounds of the
60s YN FYW

The Shires

Cyngerdd Awr
Ginio

Resisting Wokeness

yng nghwmni Tony Blackburn
A Gwesteion Arbennig
A’r brenin ym myd troellwyr
disgiau Tony Blackburn yn
westeiwr, mae’r sioe’n
cynnwys caneuon, straeon
ac atgofion o ddegawd aur
pop a cherddoriaeth a
berfformir yn fyw gan
Sounds Of The 60s All Star
Band & Singers.
Tony Blackburn: ‘I’m
absolutely thrilled that the
Sounds of the 60s live tour
has proved so popular and
that we’re in a position to
extend the run well into
2020. It’s proof that the
music of the 60s is as loved
now as it was back then!’

Mae act canu gwlad a gwerin gwledydd Prydain sy’n
gwerthu fwyaf yn ei hôl yn dilyn rhyddhau ei halbwm
Good Years y bu mawr edrych ymlaen ato.
A does dim dau nad ydi teitl yr albwm hwnnw’n taro
deuddeg i Ben a Crissie, a’i ryddhau’n dilyn dau
albwm a ardystiwyd yn Aur a thair sengl yn y Deg
Uchaf i gadarnhau eu safle’n lleisiau amlycaf y
genre.
Run fath â’u halbymau i gyd, yn Nashville, cartref
Canu Gwlad a Gwerin, y recodiwyd Good Years.
Mae’n fenter ddwysbigol i Crissie a Ben sydd bellach
wedi cyffroi’r dyfroedd gartref ac ar lannau pella’r
Iwerdydd, yr artistiaid cyntaf o wledydd Prydain i
ennill ‘yr Act Ryngwladol Orau’ yng ngwobrau mawr
eu bri CMA.
£26.50 | £32.50 | £36.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £26.50 yr un.

Rhaid i blant dan 14 fod
yng nghwmni oedolyn.
£33.00 | £43.00
Uchafrif 6 thocyn yr un
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £33.00 yr un.
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32
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Tudalen 32

Peter Fisher &
Peter Hewitt

Noson yng nghwmni Andrew Doyle a
Douglas Murray
Llywyddir gan Ashley Frawley

Kreisler a Kreutzer,
cyfuniad tan gamp i raglen
cyngerdd awr ginio. Mae’r
cyngerdd yma’n dathlu
Beethoven ar ei
ddeucanmlwyddiant a
hanner yn un o hoff
berfformwyr a
chyfansoddwyr darnau
salon byd y ffidil.

I lawer o bobl, mae mudiad cyfiawnder cymdeithasol
‘wokeness’ yn rhyw fath o gwlt. Er eu bod yn dda eu
bwriad, mae’r rhan fwyaf o’r gweithredwyr ‘woke’
newydd hyn yn ddisigl o sicr bod eu golwg ar y byd yn
gywir. Maen nhw’n teimlo angen enwi a bwrw allan y
pechaduriaid yn ein plith, gan fynnu na dydi
iechydwriaeth ddim yn bosib. Er eu bod yn gallu
cyflawni’r gweithredoedd cywilyddio a bwlio cyhoeddus
mwyaf brawychus, maen nhw’n meddwl mai nhw ydi’r
dynion da.

Daw’r ddau Peter – Fisher
a Hewitt – yn eu holau i
Neuadd Dewi Sant i beth
sy’n addo’n deg bod yn
gyngerdd sy’n eich swyno
ac yn eich difyrru ac sy’n
mynd â chi i wahanol
fröydd teimladol fyrdd.

Dewch at Andrew Doyle a Douglas Murray a hwythau’n
ystyried sut orau i wrthsefyll esgyniad cyfeiriad meddwl
‘woke’, ac yn trafod yr heriau mae’n eu cynnig i ryddid
unigolion, amrywiaeth ddeallol a rhyddid llafar.
Oed 16+
£33.00
Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

£6.00 ymlaen llaw
£7.00 ar y diwrnod
Gostyngiadau o £1.00 y tocyn i
docynnau mantais safonol (gweler
tudalen 30). Ar Werth yn Awr

Tudalen 32
Tudalen 3
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Ar Fynd

Mai

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

MERCHER 27 1.30pm & 3.30pm
IAU 28 10.00am, 12.00pm & 2.00pm

GWENER 29 7.30pm

SADWRN 30 7.00pm

SUL 31 3.00pm

Peppa Pig: My First Concert

Peter Frampton

Grimethorpe
Colliery Band

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig
y BBC

O Mozart i Byllau Mwdlyd! Cyflwyniad difyr
rhyngweithiol ydi Peppa Pig – My First
Concert i gerddorfa fyw yng nghwmni hoff
deulu Moch pawb!
Mae Peppa a’i theulu yn eich gwahodd chi i ddod ar
daith gerddorol yn eu cyngerdd clasurol cyntaf. Dewch
at Peppa a hithau’n darganfod cerddorfa am y tro
cyntaf yn y cyngerdd cydnaws a chyffrous yma wedi’i
lunio’n arbennig i aelodau ieua’r gynulleidfa.
Gewch chi forio canu a dawnsio gyda Peppa yn ei hoff
ganeuon, gwylio Dadi Mochyn yn dysgu sut i arwain
cerddorfa, chwilio’r holl wahanol seiniau mae’r
offerynnau’n eu gwneud a chael blas ar alawon
cyfarwydd yn ogystal â darganfod darnau cerddorfaol i’r
dim i’r plantos. Profiad cyngerdd cyntaf bendigedig.
Oedolyn | £19.00
Plentyn: £12.00 | £15.00
Teulu o 4: £55.00 (stalau’n unig)
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi’r stalau
£12.00 yr un. Ar Werth yn Awr

Tudalen 32

Finale – Y Daith Canu’n
Iach
Mae’r canwr gitâr chwedlonol
Peter Frampton yn un o’r
artistiaid mwya’u clod yn
hanes roc. Yn 2019,
cyflwynodd Cymdeithas
Byd Cerdd Wobr y Cadeirydd
iddo am Orchest Greadigol
Ddi-ball; fe’i hanrhydeddwyd
hefyd â Gwobr Arloesi Les
Paul a dathlodd
deirblwyddiant a deugain
ei bumed albwm solo,
Frampton Comes Alive!,
un o’r recordiau byw
werthodd fwyaf erioed.
‘I look forward to seeing my
dear friends in the UK next
year. My Finale Tour is a trip
through my music with my
incredible Peter Frampton
Band.’ Peter Frampton
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£52.50 | £60.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd
ag un cydymaith: seddi’r stalau
£52.50 yr un. Ar Werth yn Awr
Tocynnau am ddim ar gael i ofalwyr

Dewch at fand glofa
enwoca’r byd a hwythau’n
dathlu pymthengmlwyddiant
ar hugain streiciau glowyr
1984-85, yng nghwmni sêr
Brassed Off, Grimethorpe.
Gewch chi forio mewn
cerddoriaeth o’r pictiwrs,
clasuron poblogaidd a
ffefrynnau traddodiadol
fyrdd gyda’r sefydliad
Prydeinig yma, y mae ei
berfformiadau cyngerdd yn
cynnwys Cwpan y Byd FIFA,
Gwobrau BAFTA, BBC
Proms, Eurovision, y Royal
Albert Hall, Sydney Opera
House a Gemau Olympaidd
Llundain 2012.
£12.00 – £32.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn
ynghyd ag un cydymaith: seddi’r
stalau £12.00 yr un.
Ar Werth yn Awr

Cyngerdd Teulu
James Maihew, Darlunio Byw
Dewch ar daith i fyd cerddoriaeth glasurol yng nghyngerdd
teulu bythol-boblogaidd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig
y BBC. Fe ddarganfyddwch chi seiniau anhygoel y
Gerddorfa drwy gerddoriaeth o’r sgrîn fawr ochr yn ochr
â chlasuron poblogaidd a does dim dau na fyddwch yn
cydarwain. Yr union gyflwyniad i’r Gerddorfa i bob oed.
Cyfyngiadau Oed
Cofiwch fod cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyd
yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC. Rydym yn cymell
cyngherddwyr i ddod â’u plant ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond i chi
gofio bod unrhyw sw^ n i’w glywed ar y darllediad. Does yna ddim cynnwys
sy’n anaddas i blant ond efallai y bydd cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel.
Fel rheol mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn
addas i saith oed a throsodd ond rhieni piau penderfynu orau a ydi eu
plant yn gallu eistedd yn dawel am amser maith. Byddem hefyd yn
argymell cymryd sedd ar yr eil er mwyn gallu mynd allan yn hawdd os
bydd angen.
£15.00
Tocynnau Teulu: £15.00 & £20.00
Grwpiau o 10 neu fwy: £12.75 yr un. Pobl dros eu 65 a phobl anabl
ynghyd ag un cydymaith: £13.50 yr un. Myfyrwyr (gyda phrawf adnabod
dilys myfyrwyr) a phobl ifanc dan 26: £5.00 yr un. I godi tocynnau i
ddefnyddwyr cadeiriau olwyn rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar
209 2087 8444. Ar Werth yn Awr
Tudalen 32

Tudalen 32
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Maes o Law
MEHEFIN
Llun 1 –
Mercher 3
Mawrth 4

7.30pm
7.30pm

Gwener 5
Sadwrn 6

7.30pm
6.30pm

Mawrth 9
Gwener 12

7.30pm
8.00pm
7.30pm
7.30pm

Sadwrn 13
Gwener 19
Iau 18
Sadwrn 20

7.30pm
7.30pm
7.30pm
7.00pm

Gwener 25
Gwener 26

7.30pm
7.30pm

GORFFENNAF
Iau 2
Gwener 10
Sadwrn 18 –
Sadwrn 25
Sadwrn 18
Sadwrn 18 –
Sadwrn 25
(Ac eithrio Sul 19)
Sul 19
Llun 20
Mawrth 21
Mercher 22
Iau 23
Gwener 24
Sadwrn 25

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

Riverdance*
Sioe Newydd y Pumlwyddiant ar Hugain
Barry Steele a’i Ffrindiau*
yn The Roy Orbison Story
The Guilty Feminist*
Ychwanegion y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol –
Sgwrs cyn y cyngerdd*
Royal Liverpool Philharmonia Orchestra*
Midnight Skyracer*
Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd *
Clasuron Cadeirlan yng Nghadeirlan Llandaf
Catrin Finch a Seckou Keita*
gyda’r Gwesteion Vishtèn
Karl Jenkins mewn Cyngerdd *
Viva LA Divas*
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC*
Corau Meibion Cymru’n Llu*
Cyngerdd Canol Haf
The Drifters*
George Benson*

7.30pm
8.00pm

The Best of That’ll Be The Day
Côr a Cherddorfa Tabernacl* (gwahoddiad yn unig)
PROMS CYMRU

7.30pm

Campweithiau
Prom Tidli

10.30am
3.00pm
8.00pm
7.30pm
7.30pm
1.00pm
7.30pm
7.30pm
7.30pm

* Ar Werth yn Awr
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MEDI
Gwener 4
Sadwrn 19
Mawrth 22
Iau 24
Sadwrn 26

8.00pm
7.30pm
8.00pm
7.30pm
8.00pm

HYDREF
Sadwrn 3
Sul 18
Llun 19
Mawrth 20
Iau 22
Gwener 24
Llun 26

8.00pm
3.00pm
Drysau 7.00pm
8.00pm
7.30pm
7.30pm
Drysau 7.00pm

TACHWEDD
Llun 2
Mawrth 10

7.45pm
7.30pm

Gwener 13
Mercher 18
Iau 19
Iau 26
Llun 30

Drysau 7.00pm
8.00pm
Drysau 7.00pm
8.00pm
Drysau 7.00pm

The Dreamboys Taith 2020 yng ngwledydd Prydain*
What’s Love Got To Do With It*
2020 Kim Wilde*
Billy Ocean*
Dionne Warwick*

Jimmy Carr*
Russell Watson*
David Essex*
Jason Donovan*
The Hairy Bikers*
Sixties Gold*
Level 42*

Steve Hackett’s Genesis Revisited*
Star Wars Return of the Jedi*
Yn fyw mewn cyngerdd
Katie Melua*
Mo Gilligan*
Gabrielle*
Jimmy Carr*
Status Quo*

Prom y Teulu
Y Prom Gwerin
Strafagansa Glasurol!
Pres a Lleisiau
Prom yr Organ
Y Prom Jazz
Cyfansoddwyr Mawr y Pictiwrs
Noson Olaf Proms Cymru
* Ar Werth yn Awr
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Gwybodaeth am godi tocynnau
Swyddfa Docynnau: 029 2087 8444
Codi tocynnau ar lein –
www.stdavidshallcardiff.co.uk
Gweinyddiaeth: 029 2087 8500

• 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;

Bellach gallwch ddewis eich sedd eich hun pan fyddwch
• i’w rthoi i gyrff heb fod yn y celfyddydau, wedi’u
yn codi tocynnau ar lein.
dethol yn ofalus, at ddiben rhagor o wybodaeth a
I rai digwyddiadau, am fod cynifer o gwsmeriaid yn y
allai fod o ddiddordeb i chi.
Swyddfa Docynnau, efallai y bydd gofyn i ni atal
Gofynnir i chi ddweud pa ddewisiadau sy’n
gwerthiannau digwyddiadau diweddarach hanner awr
dderbyniol gennych. Bydd hyn yn rhoi lle i ni
cyn dechrau perfformiad.
brosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â’ch
Mae codi tocynnau yn hawdd
dymuniadau.
Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun tan
ddydd Sadwrn o hanner awr wedi naw tan hanner awr Gellir rhannu gwybodaeth codi tocynnau cwsmeriaid
(ac eithrio manylion cardiau credyd) ag asiantaethau
ar ôl dechrau’r perfformiad (neu bump o’r gloch pan
allanol at ddiben dadansoddi. Bydd Neuadd Dewi
does dim perfformiad) a dyddiau Sul a Gwyliau Banc
Sant yn gwneud popeth rhesymol i sicrhau
awr cyn y perfformiad i bobl sy’n dod yn bersonol yn
diogelwch data oddi mewn i’r broses yma.
unig.
Teleffon ar 029 2087 8444. Talwch yn y fan â
chardiau debyd neu gredyd (efallai y bydd ffi am bob
tocyn i rai sioeau). Rydym yn derbyn cardiau
Mastercard, Visa a Delta. Fodd bynnag, nid ydym yn
derbyn cardiau Solo nac Electron. Cofiwch gasglu
tocynnau wedi eu talu ymlaen llaw hanner awr cyn
cychwyn y perfformiad.

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

Mae’r llinellau teleffon yn cau hanner awr cyn amser
cau’r Swyddfa Docynnau.

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.

POST sgrifennwch atom ni yn Neuadd Dewi Sant, Yr
Aes, Caerdydd, CF10 1AH gyda manylion llawn eich
gofynion gan gynnwys eich dewis fan eistedd ac
unrhyw ddisgowntiau sy’n berthnasol. Cynhwyswch
eich enw, eich cyfeiriad, eich cod post a rhif teleffon
yn ystod y dydd ac amgáu siec yn daladwy i Gyngor
Caerdydd neu fanylion eich cerdyn (gan gynnwys y
dyddiad terfyn a rhif dosbarthu Switch), ac amlen â
chyfeiriad a stamp ar gyfer anfon eich tocynnau. Mae
yna dâl o £1.00 am anfon tocynnau drwy’r post.

Tocynnau Mantais Safonol
Mae’r tocynnau mantais sy’n dilyn yn berthnasol i
sioeau sy’n dangos gostyngiadau yn y panel prisiau:
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, Plant dan 16, Myfyrwyr,
*Pobl dros eu 60, Pobl anabl (ynghyd ag un
cydymaith), Hawlwyr, Dalwyr cardiau MAX ac
Aelodau Corfforaethol. Dim ond un disgownt y ceir ei
ddefnyddio ar bob tocyn ac mae gofyn prawf o safle.
Cofiwch ddweud pa ddisgownt rydych yn ei hawlio
pan fyddwch chi’n codi tocyn.

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

* Efallai na fydd y disgownt yma’n berthnasol i rai
perfformiadau.

Caiff defnyddwyr cadeiriau olwyn (ynghyd ag un
cydymaith) brynu seddi’r stalau am bris y tocyn
rhataf i sioeau sy’n dangos y gostyngiad yma. Does
Amddiffyn Data
Pan fyddwch chi’n codi tocynnau i Neuadd Dewi Sant dim dal y bydd llefydd cadeiriau olwyn ar gael a dylid
eu cadw drwy’r Swyddfa Docynnau, nid ar lein, er
cadwir eich gwybodaeth bersonol ar system
gyfrifiadurol y Swyddfa Docynnau. Drwy godi tocynnau mwyn ymorol am anghenion penodol cwsmeriaid.
rydych chi’n caniatáu cadw’ch gwybodaeth bersonol
Tocynnau Myfyrwyr
yn unol â’r Deddfau Amddiffyn Data. Gofynnir i chi a
Mae tocynnau £5.00 hefyd ar gael i gyngherddau
geir defnyddio’r wybodaeth yma:
yng Nghyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd
Dewi Sant hyd at hanner awr wedi chwech ar
• i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau neu
ddatblygiadau i ddod yn New Theatre neu Neuadd ddiwrnod y perfformiad.
Dewi Sant;
Rhaid casglu tocynnau ac fe'u rhoddir pan ddangosir
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cerdyn adnabod myfyriwr dilys.

Neuadd Dewi Sant
Ebrill a Mai 2020

Grwpiau
Rydym yn croesawu partïon o unrhyw faint ac yn
cynnig disgowntiau dethol i grwpiau o ddeg neu fwy.
Rhowch ganiad i’r Llinell Boeth Grwpiau unswydd ar
029 2087 8443
Tocynnau Teulu
Mae Tocynnau Teulu ar gael i rai digwyddiadau lle
dangosir hynny. Mae hyn yn berthnasol i Deulu o
bedwar sy’n cynnwys uchafrif o ddau oedolyn a dau
o blant dan 16.
Plant
Mae gostyngiadau a phrisiau arbennig yn berthnasol
i lawer o ddigwyddiadau. Am resymau Iechyd a
Diogelwch, bydd gofyn tocyn ar bob plentyn oed
cerdded.
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant
Gewch chi ostyngiadau dethol, copi o’r llyfryn gyda
llythyr newyddion bob yn ddeufis a blaenoriaeth yn
codi tocynnau i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau am
ddim ond £18 y flwyddyn. Rhowch ganiad i’r
Swyddfa Docynnau ar
029 2087 8444 i gael rhagor o fanylion.
Ad-Daliadau a Chyfnewidiadau
Mae Neuadd Dewi Sant yn rhoi mawr werth ar
ymroddiad ei chwsmeriaid yn codi tocynnau’n fuan
ac mae’n cydnabod bod pethau annisgwyl weithiau’n
nadu i bobl ddod.
Gellir cyfnewid tocynnau i unrhyw ddigwyddiad am
yr un pris neu’n uwch (o dalu’r gwahaniaeth). Nid
yw’r dewis cyfnewid ar gael i gyngherddau sydd wedi
gwerthu pob tocyn. Os bydd y digwyddiad yn rhan o
dymor penodol (ee Proms, Bale etc), cynigir
tocynnau i’w cyfnewid yn rhan o’r un tymor. Rhaid i
docynnau ddod i law yn y Swyddfa Docynnau dim
diweddarach na phedwar awr a deugain cyn y
perfformiad gwreiddiol. Mae tâl o £2.00 am y
gwasanaeth yma. (Gwaetha’r modd, ni ellir na
chyfnewid nac ailwerthu yn Neuadd Dewi Sant
docynnau a godwyd drwy Ganolfan Gofal Cwsmeriaid
y BBC.)
Fel arall derbynnir tocynnau i’w hailwerthu ar yr
amod mai tocynnau Neuadd Dewi Sant a werthir yn
gyntaf ac nad oes modd sicrhau ailwerthu. Ni allwn
ailwerthu tocynnau oni bai bod y tocynnau gwreiddiol
yn cael eu dychwelyd i’r Swyddfa Docynnau. Cedwir
20% gwerth unrhyw ailwerthu.

Os canslir perfformiad rhaid dychwelyd tocynnau i’r
man prynu (e.e. Os codwyd nhw drwy un o’n
hasiantaethau tocynnau cydnabyddedig, dylid eu
dychwelyd yn uniongyrchol atyn nhw).
Hwyrddyfodiaid
I osgoi amharu, dim ond pan fydd saib addas yn y
perfformiad y gellir gadael i hwyrddyfodiaid ddod i
mewn i’r awditoriwm. Gellir gwylio’r cyngerdd drwy
deledu cylch cyfyng yn Lolfa L3.
Amodau gwerthu
Cadwn yr hawl i wneud newidiadau yn y cast neu’r
rhaglen os oes gofyn.
Gellir gwrthod mynediad dan rhai amgylchiadau heb o
anghenraid wneud ad-daliad. Cofiwch fwrw golwg ar
eich tocynnau pan godwch nhw i ymorol eu bod yn
gywir. Fel y gwêl yn dda Rheolwr y Swyddfa Docynnau
y mae ad-daliadau.
Cofiwch ymorol bod eich ffôn symudol wedi’i ddiffodd
yn ystod y perfformiad. Ni chaniateir na thynnu lluniau
na recordio unrhyw berfformiad.
Tâl Gwasanaeth Tocynnau
Mae tâl Gwasanaeth Tocynnau ar rai pryniannau
tocynnau, sef £3.95 y pryniant felly, i’r digwyddiadau
yma, dim ond £3.95 dalwch chi, waeth faint o
docynnau godwch chi ar y pryd. Mae’r Tâl
Gwasanaeth Tocynnau yn ymorol am gost cynhyrchu
eich tocynnau, prosesu eich archeb ac anfon eich
tocynnau atoch chi. Mae’n amcan gennym roi
gwasanaeth tan gamp i gwsmeriaid pa un a ydyn
nhw’n ymweld â ni’n bersonol, yn galw ar y ffôn
ynteu’n rhyngweithio â ni ar lein. Bydd y tâl bychan
yma am bob gwerthiant yn rhoi lle i ni ddal i wneud
hyn er gwaethaf galw mwyfwy ar adnoddau
gwerthfawr.
*Bydd rhai digwyddiadau heb y Tâl Gwasanaeth
Tocynnau – er enghraifft digwyddiadau a drefnir gan
A2 Actifyddion Artistig ac unrhyw ddigwyddiad a
chanddo’n bris drutaf £13.00 neu lai.
Yfed Cyfrifol
A ninnau’n oedfan adloniant trwyddedig rydym yn
hybu yfed cyfrifol. Os bydd unrhyw gwsmeriaid yn
dangos arwyddion o feddwdod, ymosodedd neu
ymddygiad gwrthgymdeithasol, oherwydd diod neu
rywbeth arall, cânt eu hebrwng o’r adeilad ac ni
chynigir dim ad-daliadau tocynnau.

Ar wahân i’r ddau wasanaeth yma neu ganslo
perfformiad, nid ad-dalir arian unwaith y bydd
tocynnau wedi’u codi.
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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

drwyddedau gollwng i gerbydau
preifat a rannir ar gyfer pob
perfformiad yn ôl y drefn y cyntaf
i’r felin gaiff falu.

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.

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

