
Helô bawb, 

 

Diolch o galon i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod anodd yma. 

Oherwydd y sefyllfa iechyd sydd ohoni o ran y clefyd pandemig 

coronafeirws, mae Neuadd Dewi Sant bellach ar gau i’r cyhoedd, 

mewn grym ar unwaith hyd nes clywir yn wahanol. 

 

Bydd hyn, wrth reswm, yn effeithio ar lawer o’n rhaglennu yn ystod yr 

wythnosau i ddod ac mae’n ddrwg gennym os bydd hyn yn siom, yn 

enwedig a chithau’n edrych ymlaen at ddod i sioeau tan gamp. 

 

Fel pob amser, rydym yn mawr werthfawrogi eich bod yn dal i gefnogi’r 

oedfan mor wych, ond rydym yn dal at gyngor a roddwyd gan 

lywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein 

staff a’n hartistiaid bob amser o’r pwys mwyaf.  

 

Yn anochel, canslwyd rhai sioeau ond lle bynnag y bo modd buom yn 

cydweithio â’n hyrwyddwyr i ad-drefnu sioeau a ohiriwyd ac i gynnig i 

chi’r un rhaglen gampus ac amrywiol pan ail-agorir yr oedfan.  

 

Isod mae rhestr o’r sioeau rydym wedi llwyddo i’w had-drefnu eisoes, a 

byddem wrth ein boddau o’ch gweld chi’n dod aton ni os oes modd fel 

y gallwn ddal i gael blas ar y celfyddydau gyda’n gilydd.  

 

Fodd bynnag, os canslwyd sioe fe wnawn ein gorau glas i brosesu ad-

daliadau ar gyfer taliadau cardiau credyd / debyd o fewn y pythefnos 

nesaf, a does dim gofyn i chi gysylltu â ni. 

 

Os ydych yn methu dod i sioe a ad-drefnwyd, rhowch ganiad i’r 

Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 i drefnu ad-daliad. Cofiwch fod yn 

amyneddgar â ni yn y Swyddfa Docynnau gan fod y llinellau ffôn yn 

brysur. 

 

Os taloch chi ag arian parod neu docynnau anrheg, cadwch eich 

tocynnau a phan fydd y Neuadd yn ail-agor a hithau’n ddiogel i chi 

deithio, dychwelwch eich tocynnau i’r Swyddfa Docynnau i gael ad-

daliad.   

 

Am y tro, cofiwch gadw’n ddiogel. Gofalwch amdanoch eich hunain 

a’ch anywliaid, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi’n ôl i 

Neuadd Dewi Sant cyn bo hir. 
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