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Di Botcher
(Stella - Sky 1)  

yw Fairy Bowbells

 ColiseumTheatreAberdare

 Park&Dare Theatre, Treorchy 

 
Yn dal i ddod  
dros y ‘Dolig  

Carfan y Celfyddydau a’r 
Diwydiannau Creadigol 
manylion llawn ar  
dudalennau 26 a 27

THEATRAU RhCT 
SWYDDFA DOCYNNAU

08000 147 111

Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy’n trefnu’r rhaglen yma ar eich cyfer. Roedd y manylion yma’n gywir adeg cyflwyno’r rhaglen i’r argraffwyr.  
Mewn amgylchiadau arbennig, mae hawl gydag Isadran Theatrau RhCT i newid manylion heb roi rhybudd.

Theatr y Colisëwm
Mount Pleasant Street, 
Trecynon, Aberdâr  
CF44 8NG

Oriau agor  
y Swyddfa Docynnau  
Maw – Gwe: 11.00am – 2.00pm
 
Hefyd, bydd y Swyddfa 
Docynnau yn agor awr cyn 
amser dechrau’r perfformiad 
an yn cau unwaith i’r sioe 
ddechrau.

Theatr y Parc a’r Dâr
Station Road,  
Treorci  
CF42 6NL

Oriau agor  
y Swyddfa Docynnau  
Maw – Gwe: 2.00pm – 5.00pm
 
Hefyd, bydd y Swyddfa 
Docynnau yn agor awr cyn 
amser dechrau’r perfformiad 
an yn cau unwaith i’r sioe 
ddechrau.

Cadw lle dros y ffôn ar gael 
dydd Mawrth – dydd Gwener  
11.00am – 5.00pm

cadw lle ar-lein 
rct-arts.co.uk

manylion llawn ar  
dudalen 25



Maxwell James
yw ein hannwyl arwr,  

Dick Whittington 

Lee Gilbert 
yw  King Rat

Di Botcher
(Stella - Sky 1)  

yw Fairy Bowbells
yw Sarah y Cogydd
Frank Vickery 

cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk 3celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk            ColiseumTheatreAberdare       Park&Dare Theatre, Treorchy            

Y Colisëwm  
Dydd Iau 1 - dydd 

Mercher 14 Rhagfyr 

Y Parc a’r Dâr  
Dydd Sul 18 – dydd 
Sadwrn 24 Rhagfyr  

Theatrau RhCT yn cyflwyno
 

Yn dal i ddod  
dros y ‘Dolig  Mae’r antur hudolus yma’n 

sicr o fod yn uchafbwynt 
tymor y dathlu - i ni ac i chi!

Oedolion £15.00, Gostyngiadau 
£12.00, Teulu o Bedwar £48.00.

mailto:48.00.celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
mailto:48.00.celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


  Nos Iau 19 Ionawr 7.30pm

GERRY CROSS THE 
MERSEY
Noson gyda Gerry and 
the Pacemakers
Bydd y noson llawn caneuon mwyaf cofiadwy 
Gerry;  It’s All Right, I’m the One, Don’t Let 
The Sun Catch You Cryin’ a Ferry Cross the 
Mersey, a straeon dwys a difyr am ei fywyd 
ar y brig, yn noson o hwyl, cerddoriaeth a 
hiraeth ac yn un i’w chofio heb os nac oni bai.

£20.00

Achlysuron y Parc a’r Dâr t15Trefniadau Cadw Lle t28

Ac yntau wedi’i godi ym 1937, mae’r adeilad unigryw a thrawiadol yma’n 
gorwedd yng nghanol stryd o dai yn Aberdâr. Mae’r brif neuadd yn 
arbennig iawn gyda’i nodylau acwstig a’i chyfresluniau swynol. Cawn 
flasu pob math o achlysur yma – drama, bale, opera, comedi, adloniant 
ysgafn, cerddoriaeth, achlysuron i blant, achlysuron addysgiadol a 

chynhyrchiadau grwpiau cymuned, ac ysgolion lleol. Mae’r rhaglen 
yn cynnwys y ffilmiau mawr diweddaraf a darllediadau byw o 

achlysuron arbennig mewn 3D Digidol hefyd.  

Y ColisëwmTheatr y Colisëwm  
Mount Pleasant Street 
Trecynon, Aberdâr CF44 8NG 
Swyddfa Docynnau 08000 147 111
cadw lle ar-lein:  
@ www.rct-arts.co.uk

4 cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk  ColiseumTheatreAberdare           celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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Theatr y Colisëwm, Aberdâr 08000 147 111
cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk
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SESIYNAU SINEMA 
HAMDDENOL
Dydd Sadwrn: 21 Ionawr, 18 Chwefror, 
18 Mawrth, 8 Ebrill, 6 Mai am 2.30pm 

Pwrpas y sesiynau sgrinio hamddenol yw 
croesawu pobl a allai elwa ar amgylchedd mwy 
hamddenol, gan gynnwys teuluoedd ifanc iawn, 
pobl ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, 
anhwylderau synhwyraidd a chyfathrebu, neu 
anableddau dysgu.        

Rydyn ni’n gwneud mân- newidiadau i 
amgylchedd y sinema ar gyfer y sesiynau sgrinio 
hamddenol, sy’n golygu bod rhai pobl yn cael 
profiad mwy positif nag y byddent yn ei gael 
mewn amgylchedd sinema traddodiadol. 

Mae’r mân-newidiadau hyn yn cynnwys:

•  Cadw’r goleuadau ar lefel isel fel y gallwch 
weld beth sy’n digwydd o’ch cwmpas.

•   Bydd lefel y sain yn is nag arfer, felly ni fydd 
sŵn mawr yn dychryn pobl ac ni fydd y sain yn 
llethol.  .

•  Ni fydd unrhyw hysbysebion na rhagluniau 
- dim ond y ffilm.

•  Does dim ots os yw pobl yn gwneud sŵn 
neu’n symud o gwmpas.

•  Cewch fynd allan i le tawel helaeth ac 
agored lle gall y plant fod yn greadigol gyda’n 
defnyddiau celf a chrefft, neu ymlacio ar ein 
sachau eistedd a chwarae gyda’n teganau 
synhwyraidd.  

(DS - dylai plant fod dan oruchwyliaeth rhiant 
neu warcheidwad).

Croeso i bawb!   Pob tocyn £1.80.

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 08000 147 111 neu ewch i rct-arts.co.uk i gael manylion y ffilmiau.

CLWB Y PLANTOS
Dydd Sadwrn am 11.00am: 
21 Ionawr, 18 Chwefror,  
18 Mawrth, 8 Ebrill, 6 Mai. 

Sesiwn Celf a Chrefft dan nawdd 
caredig Tesco, am 10.00am.  

Mae plant wrth eu bodd yn creu, 
a bydd y sesiynau Celf a Chrefft 
hamddenol a hwyliog hyn yn rhoi 
cyfle i’w creadigrwydd lewyrchu, 
cyn gwylio rhai o’r ffilmiau plant 
gorau a mwyaf poblogaidd ar y 
sgrin fawr.    

Jyst y peth fore Sadwrn! 

Pob tocyn £1.80 

Achlysuron y Parc a’r Dâr t15

SINEMA

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


Cyngherddau Amser Cinio ym Mar y Galeri am 

1.00pm • Dydd Mercher:   25 Ionawr, 1 Mawrth,  

6 Ebrill, 10 Mai.

Cyngerdd a Chacen 

Mwynhewch baned a chacen flasus wrth wrando ar 
gerddoriaeth gan gantorion a cherddorion neilltuol.   
£4.00  

  Nos Fawrth 21  - nos Sadwrn 25 Chwefror 7.00pm a dydd 
Mercher 22 a dydd Sadwrn 25 Chwefror 2.30pm

Nos Fawrth 14 - nos Iau 16 Chwefror 7.00pm

 
Fersiwn Ysgolion

Cyflwyniad Ysgol Gymunedol Aberdâr
Mae’r sioe gerdd hon o waith Queen a Ben Elton yn boblogaidd ym 
mhedwar ban y byd. Mae’n llawn egni, cerddoriaeth roc fodern, ac yn 
llawn dop â chaneuon bythgofiadwy Queen fel It’s a Kind of Magic, We 
are the Champions, Bohemian Rhapsody a Radio Ga Ga

Byddwch yn barod i gael eich ROCIO!

£7.00 Gostyngiadau £5.00

  Ystod y Dydd
 Danteithion yn

Theatr y Colisëwm

6 cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk  ColiseumTheatreAberdare           celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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Theatr y Colisëwm, Aberdâr 08000 147 111
cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk
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Nos Sadwrn 4 Mawrth 7.00pm  Nos Fawrth 21  - nos Sadwrn 25 Chwefror 7.00pm a dydd 
Mercher 22 a dydd Sadwrn 25 Chwefror 2.30pm

CYNGERDD FLYNYDDOL 
GŴYL DDEWI

Côr Meibion Cwm-bach  
a gwesteion arbennig  
Y gyngerdd flynyddol hon yw’r ffordd berffaith i ddathlu Gŵyl Ddewi, 
gydag anthemau tanbaid a cherddoriaeth ysbrydoledig gan Gôr Meibion 
Cwm-bach sy’n enwog ym mhob cwr o’r byd.

Balconi £10.00.  Corau £8.00

Nos Fawrth 14 - nos Iau 16 Chwefror 7.00pm

ALADDIN
Cyflwyniad Colstars
Dyma’r sioe lle daw eich holl ddymuniadau’n wir. Paratowch am daith i 
fyd o hud y tymor yma wrth i The Colstars gyflwyno eu panto lledrithiol i’r 
teulu cyfan. 

Balconi £10.00 Gostyngiadau £9.00.  
Corau £9.00 Gostyngiadau £8.00

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


 Nos Iau 9 Mawrth 8.00pm

  Daw’r Bay City Rollers cyfredol ag 
egni newydd bendigedig i’r holl 
glasuron mawr. 

LES McKEOWN BAY CITY ROLLERS
Rollermania 2017!
Taith unigryw nôl i’r 1970au, pan roedd Les a’i fand hynod ar frig y siartiau ym mhedwar 
ban y byd, a phan ddaeth cerddoriaeth y Bay City Rollers yn gefndir i genhedlaeth o bobl 
ifanc. 

Daw Les â gwefr a chyffro Rollermania nôl i’r llwyfan, gan berfformio’r holl ganeuon mawr 
eiconaidd fel Bye Bye Baby, Shang-a-Lang, Remember, Summerlove Sensation a Give A 
Little Love, yn ogystal â chyflwyno caneuon newydd o albwm newydd y Bay City Rollers! 
£22.50

Theatr y Colisëwm
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Theatr y Colisëwm, Aberdâr 08000 147 111
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MAX BOYCE
Mae Max Boyce wedi bod yn diddanu pobl ar draws y 
byd i gyd ers dros 40 mlynedd, diolch i’w allu unigryw 
i beintio lluniau â geiriau ac â chân. Mae cynulleidfa 
ifanc newydd wedi darganfod y diddanwr neilltuol 
yma’n ddiweddar, gan ei gymryd i’w mynwes a’i 
wneud yn wir arwr gwerin ein dydd.

Nid oes angen cyflwyniad ar berfformiadau byw Max; 
ac mae ymateb brwd a gwresog ei gynulleidfaoedd 
yn adrodd cyfrolau 

£25.00

Nos Wener 17 Mawrth 7.30pm

Peidiwch â cholli’r cyfle i fwynhau’r profiad unigryw o 
weld Max Boyce yn fyw ar y llwyfan, a chael dweud,  
“I Was There!”

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


“Stori galonnog llawn cariad, 
chwerthin a chaneuon braf, 
adloniant perffaith i oedolion a 
phlant fel ei gilydd - ac yn llawn dop 
o hwyl!” – The Guide

 Nos Sul, 9 Ebrill 7.30pm

THE SHEE
 
Yn ôl The Scotsman mae cerddoriaeth The 
Shee ‘yn bryfoclyd o ffynci’, ac mae’n cynnwys 
cyfansoddiadau newydd ynghyd â chyfoeth o 
ddeunydd traddodiadol.  

Mae eu cymysgedd anturus o gerddoriaeth werin 
Albanaidd, caneuon Gaeleg, a Bluegrass wedi denu clod 
mawr, ac wedi eu galluogi i berfformio mewn gwyliau fel 
Caergrawnt a Celtic Connections, ymhlith eraill.

I ddathlu blwyddyn eu dengmlwyddiant, bydd y 
chwechawd  yn perfformio cerddoriaeth o’u halbwm 
Continuum a ryddhawyd yn 2016.  Mae hyn yn cynnwys 
pedwar darn newydd gwreiddiol a chwe darn comisiwn 
newydd gan eu hoff gyfansoddwyr gwerin: Andy 
Cutting, Brian Finnegan, Karine Polwart, Martin Simpson, 
Kathryn Tickell a Chris Wood. 

“Ffrwyth cydweithredu unigryw yw Continuum , a 
dylai’r sawl a gyfrannodd ato ymfalchïo ynddo”  
Proper Music.com

£18.00 

Theatr y Colisëwm
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The People’s Theatre Company yn cyflwyno

DON’T DRIBBLE ON THE DRAGON
Gan Steven Lee • Cyfarwyddwr Nick Lane • Dylunydd Mike Lees

Plentyn bach yw Tom a chanddo frawd mawr cŵl, draig gudd... a phroblem driblo 
nad oes dim darfod arni!  Pan fo glafoerio di-ddiwedd Tom yn bygwth chwalu 
cyfeillgarwch y ddau frawd, a all hud anhygoel y ddraig eu tynnu nôl at ei gilydd, 
neu a fydd yn gwneud pethau’n waeth.

Yn seiliedig ar lyfr newydd bendigedig Steven Lee, ac â hud a lledrith wedi ei 
ddylunio gan y diweddar Paul Daniels, dyma antur gerddorol fendigedig am dyfu 
i fyny a phwysigrwydd y teulu. Sioe berffaith i oedolion serchog a rhai bach tyner 
hefyd.

Ac ar ben hyn oll, bydd Steven wrth law i lofnodi copïau o Don’t Dribble On The 
Dragon. Cewch ddod â’ch copi eich hun gyda chi neu brynu copi yn y theatr ar ôl 
y sioe.

I oedolion a phlantos o bob oedran (dros 2 oed) 

Mae’r sioe yn para tua 60 munud.    
£8.50

Dydd Mercher 12 Ebrill 2.30pm

Mae gan fy mrawd ddraig ac mae’n ei chadw’n gudd
Mewn blwch o dan ei sanau. 
Mae’n ei chuddio oddi wrthyf i...

“Stori galonnog llawn cariad, 
chwerthin a chaneuon braf, 
adloniant perffaith i oedolion a 
phlant fel ei gilydd - ac yn llawn dop 
o hwyl!” – The Guide

Dyluniwyd yr Hud  
a Lledrith gan

Theatr y Colisëwm, Aberdâr 08000 147 111
cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk
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 Nos Sadwrn 13 Mai 7.30pm

HYSTERIA
Gan Terry Johnson

Cyflwyniad London Classic Theatre
“Pei cwstard o athrylith gomig”  Time Out

1938. Hampstead, Llundain. Mae Sigmund Freud wedi ffoi o 
Awstria Natsïaidd  ac wedi ymgartrefi yn ardal braf Swiss Cottage. 
Mae Freud yn heneiddio, ac mae’n bwriadu treulio ei ddyddiau 
olaf yn myfyrio’n dawel bach, ond pan ddaw Salvador Dali heibio, 
a darganfod menyw noeth yn y cwpwrdd, mae’r cyfan yn mynd 
yn siop siafins.

Dyma glasur modern o waith Terry Johnson. Ffars hynod o 
ddoniol sy’n archwilio beth sy’n digwydd pan ddaw dau o 
feddyliau mwyaf disglair a gwreiddiol yr ugeinfed ganrif at ei 
gilydd.

Terry Johnson yw un o ddramodwyr cyfoes mwya’r DU.  Ymhlith 
ei lwyddiannau mae Mrs Henderson Presents, Dead Funny, 
Insignificance, The Graduate and Cleo, Camping, Emmanuelle a 
Dick. 

Enillodd Hysteria Wobr Laurence Olivier am y Comedi Gorau 
ym 1994.

£12.00 Gostyngiadau £10.00

Theatr y Colisëwm
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 Nos Sadwrn 20 Mai, 7.30pm

“Mae Elio’n wych… Dwi’n dipyn ffan. 
Cerddoriaeth wedi ei chreu yn y ffordd 
hen ffasiwn…”    
Huey Lewis

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk


Theatr y Colisëwm, Aberdâr 08000 147 111
cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk
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 Nos Sadwrn 20 Mai, 7.30pm

BILLY JOEL SONGBOOK 
Perfformiad ELIO PACE  
a’i fand
Yn ôl diolch i alw mawr - ar daith fendigedig i 
ddathlu cerddoriaeth hynod Billy Joel.

Gyda rhai o’r caneuon poblogaidd dros ben fel Uptown 
Girl, Just The Way You Are a My Life yn ogystal â 
hoff ganeuon y selogion, fel Scenes From An Italian 
Restaurant, Goodnight Saigon a Piano Man.

Peidiwch â cholli’r cyngerdd wefreiddiol hon gan y 
canwr/cyfansoddwr a’r pianydd deinamig, Elio Pace, a’i 
fand rhyfeddol o 6.

 
 
£22.50 

“Mae Elio’n wych… Dwi’n dipyn ffan. 
Cerddoriaeth wedi ei chreu yn y ffordd 
hen ffasiwn…”    
Huey Lewis

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


Theatr y Colisëwm
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THE STORY OF GUITAR 
HEROES
“Os ydych chi’n hoffi cerddoriaeth a gitarau, 
byddwch chi WRTH EICH BODD ar y sioe yma!”

‘Rockumentary’ syfrdanol ar ffurf cyngerdd fyw 
sy’n talu teyrnged i rai o arwyr gitâr mwyaf 
hanes! 

Gan ddefnyddio rhai o gerddorion mwyaf dawnus 
y wlad, a’r dechnoleg ddiweddaraf o ran sgriniau 
fideo, bydd Phil Walker yn mynd â chi ar daith 
ar hyd y degawdau am wledd ysbrydoledig o 
ganeuon mawr arwyr gitâr mwya’r byd fel Eddie 
Cochran, Hank Marvin, Jimi Hendrix, Eric Clapton, 
Brian May, Slash a Joe Satriani. 

Mae’r profiad theatraidd pwerus hwn yn wledd 
brin nid yn unig i gyw-arwyr y gitâr - ond i bawb 
sy’n caru cerddoriaeth.

www.storyofguitarheroes.com

£18.50

Yn fuan

 Nos Sadwrn 24 Mehefin 7.30pm

http://www.storyofguitarheroes.com
http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk


Oherwydd y gwaith hanfodol yma yn Theatr y Parc a’r Dâr, ni fydd y lifft ar gael 
rhwng dydd Mawrth 3 Ionawr a dydd Gwener 24 Chwefror 2017. 

Mae hyn yn golygu taw’r unig ffordd o gyrraedd y prif awditoriwm fydd mynd i fyny’r 
grisiau. Mae’n anochel y bydd hyn yn achosi problemau o ran mynediad. Er y bydd 
hyn yn achosi anghyfleustra yn y tymor byr, dylai’r gwaith wella mynediad i’r theatr 
yn y tymor hwy. 

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y cyfnod hwn, a diolch i chi 
am eich amynedd.

I drafod eich anghenion o ran mynediad, neu i ofyn am gyngor pellach wrth 
archebu tocynnau i berfformiadau sy’n digwydd yn ystod y cyfnod hwn, 
ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 08000 147111.

Yn rhan o’r gwaith sy’n mynd rhagddo i wella Theatr y Parc a’r 
Dâr, byddwn ni’n adnewyddu’r lifft i bob llawr dros fisoedd 
Ionawr a Chwefror er mwyn cydymffurfio â’r cyfreithiau iechyd 
a diogelwch, a diwallu anghenion ein cwsmeriaid. 

celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk           Park&Dare Theatre, Treorchy cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk 15

Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci 08000 147 111
cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk

Trefniadau Cadw Lle t28Achlysuron y Colisëwm t4

Mae’r adeilad hollol ysbrydoledig ac awdurdodol hwn yn 
dominyddu awyrlun Treorci.
Glowyr Glofeydd lleol y Parc a’r Dâr ariannodd y gwaith 
adeiladu ym 1913 ac mae ei raglen hynod o achlysuron 
yn cynnwys cerddoriaeth, dawns, drama, drama gerdd ac 
achlysuron cymunedol. 
Mae’r rhaglen yn cynnwys y ffilmiau mawr diweddaraf mewn 
3D Digidol hefyd. 

Theatr y Parc a’r Dâr Theatr y Parc a’r Dâr  
Station Road, Treorci CF42 6NL 
Swyddfa Docynnau  
08000 147 111
cadw lle ar-lein:  
www.rct-arts.co.uk

Yn fuan

http://www.rct-arts.co.uk
http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


  Nos Fawrth 17 - nos Wener 20 Ionawr 
7.30pm

Maxwell James
yw ein hannwyl arwr 

 Dick Whittington 
Oedolion £15.00, Gostyngiadau £12.00,  

Teulu O Bedwar £48.00.

Dydd Sul 18 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Llun 19 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Gwener 23 Rhagfyr  2.00pm a 7.00pm 
(Perfformiad Hamddenol am 7.00pm)
Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 10.30am a 2.00pm

Perfformiad Hamddenol - Rydyn ni wrth ein  
bodd i gyflwyno perfformiadau arbennig ar gyfer 
pobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd a’u 

gofalwyr fel y gall pawb fwynhau rhyfeddodau’r theatr 
mewn amgylchedd sy’n gyffyrddus ac yn gefnogol.Lee Gilbert 

yw King Rat
DS.  Ni fydd y lifft ar gael rhwng dydd Mawrth, 3 Ionawr a dydd Gwener, 24 Chwefror 2017, mae’r manylion llawn ar dudalen 15

Theatrau RhCT yn cyflwyno

Mae’r antur hudolus yma’n 
sicr o fod yn uchafbwynt 

tymor y dathlu - i ni ac i chi!

Theatr y Parc a’r Dâr 
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Di Botcher
(Stella - Sky 1) yw  

Fairy Bowbells
yw Sarah y Cogydd
Frank Vickery 

 
Yn dal i ddod dros y ‘Dolig 

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk


GŴYL 
HERE & 
NOW 
Yn dathlu  
Mis Hanes 
LGBT
Bydd yna ddathliadau 
ym mhedwar ban y 
byd ym mis Chwefror 
i nodi Mis Hanes 
y Bobl Lesbiaidd, 
Hoyw, Deurywiol 
a Thrawsryweddol 
(LGBT). 

Bydd Theatrau RhCT yn gweithio gyda 
Llyfrgelloedd RhCT i gynnal 
cyfres o achlysuron yn 
ystod y mis i ddathlu hanes 
ein cymuned LGBT, a sut 
gyrhaeddon ni’r fan yma.  

Am restr gyflawn o’r holl 
achlysuron, ewch i  
www.rct-arts.co.uk

FIDDLER ON THE ROOF 
Cyflwyniad Ysgol Gyfun Treorci 

Dyma un o’r sioeau cerdd mwyaf poblogaidd 
erioed, yn llawn caneuon gwych, hawdd i’w 
hadnabod gan gynnwys ‘If I Were a Rich 
Man’, ‘Matchmaker Matchmaker’, ‘Tradition’ a 
‘Sunrise Sunset’.  

Ymunwch â ni ar gyfer y stori dwymgalon o 
dadau a merched, gwŷr a gwragedd, o fywyd, 
cariad a chwerthin.

Cylch £8.00 Gostyngiadau £7.00  
Corau £7.00 Gostyngiadau £6.00  

  Nos Fawrth 17 - nos Wener 20 Ionawr 
7.30pm

Mis Chwefror i gyd Nos Fawrth 14 -  
nos Iau 16 Chwefror 7.00pm

Dydd Sul 18 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Llun 19 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2.00pm
Dydd Gwener 23 Rhagfyr  2.00pm a 7.00pm 
(Perfformiad Hamddenol am 7.00pm)
Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 10.30am a 2.00pm

Perfformiad Hamddenol - Rydyn ni wrth ein  
bodd i gyflwyno perfformiadau arbennig ar gyfer 
pobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd a’u 

gofalwyr fel y gall pawb fwynhau rhyfeddodau’r theatr 
mewn amgylchedd sy’n gyffyrddus ac yn gefnogol.

THE GOVERNMENT 
INSPECTOR 
Cyflwyniad Players 

Anonymous

 Ym Mar y Lolfa  
Drama slic, ffraeth, 
chwerw-felys sydd yr 
un mor angerddol o 
berthnasol heddiw.  
Disgwyliwch derfysg o 
gelwydd, trachwant 
a goblygiadau yn y 
campwaith comedi 
hynod ddoniol hon!    

£8.00  
Gostyngiadau nos Fawrth  

yn unig £7.00  

DS.  Ni fydd y lifft ar gael rhwng dydd Mawrth, 3 Ionawr a dydd Gwener, 24 Chwefror 2017, mae’r manylion llawn ar dudalen 15
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Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci 08000 147 111
cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk

 
Yn dal i ddod dros y ‘Dolig 
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 Nos Iau 16 Mawrth 7.30pm

(F.E.A.R.)  
Cyflwyniad Mr and Mrs Clark 
Ym Mar y Lolfa  

  
Awdur a Pherfformiwr:  
Gareth Clark 
Cyfarwyddo a Datblygu:  
Agnieszka Blonska

Coreograffi: Marega Palser 

Elfennau Gweledol:  
Andrew Rock 

 

Mae’r sioe yma’n rymus, yn ddewr, yn ddadlennol 
ac yn ddoniol ar adegau. Mae’n dilyn taith un dyn 
trwy atgofion o’i blentyndod cynnar hyd argyfwng 
canol bywyd, wrth iddo siarad â’r gynulleidfa’n 
uniongyrchol mewn ffordd ddadlennol ac agos-
atoch.

Mae stori ei fywyd yn cwmpasu atgofion am 
ei blentyndod cynnar a ffilmiau gwybodaeth i’r 
cyhoedd. Mae’r naratif clir a dwys yn datgelu 
ofnau dyn canol oed sy’n cael ei blagio gan 
newyddion am ymosodiadau’r Wladwriaeth 
Islamaidd, datgeliadau Edward Snowden, Brexit 
a’i bryderon cynyddol am ei ddirywiad corfforol. 

***** ‘‘Ffrwydrad grymus o theatr’  
- The Sprout

‘‘Cignoeth, anghysurus, doniol, 
grymus o onest..’  
- Adborth y Gynulleidfa

£10.00 Ar gyfer pobl 14+ oed

Theatr y Parc a’r Dâr 
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 Nos Fawrth 28 Mawrth 7.00pm. Dydd Mercher 29 Mawrth 1.00pm a 7.00pm

http://www.rct-arts.co.uk
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NATIONAL THEATRE 
CONNECTIONS
Yn dilyn llwyddiant aruthrol Blackout, sef cynhyrchiad 
y llynedd dan gyfarwyddiaeth  Rachel Bouton (ein 
cyfarwyddwraig breswyl a sylfaenydd grŵp theatr 
Motherlode), a gydag actorion ifanc o Dreorci, rydyn ni wrth 
ein bodd i gymryd rhan yn National Theatr Connections 
unwaith eto eleni. 

Comisiynir dramâu Connections gan rai o’r dramodwyr 
cyfoes gorau ar gyfer pobl ifanc, i gael eu perfformio gan 
ysgolion a theatrau ieuenctid ym mhob rhan o’r DU ac 
Iwerddon. Mae hyn yn golygu taw Connections yw un o 
ddathliadau theatr ieuenctid mwya’r byd.

Ewch i www.rct-arts.co.uk  
am newyddion pellach.

£10.00  
Teulu o Bedwar £35.00
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Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci 08000 147 111
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 Nos Fawrth 28 Mawrth 7.00pm. Dydd Mercher 29 Mawrth 1.00pm a 7.00pm

Blackout performed as 
part of National Theatre 

Connections 2016

http://www.rct-arts.co.uk
http://www.rct-arts.co.uk
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JASON & THE ARGONAUTS
Addasiad Mark Williams

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Sefydliad Glowyr y Coed Duon a 
Theatrau RhCT.

Person cyffredin yw Jason mewn byd sy’n llawn dop â duwiau, anghenfilod 
ac arch-arwyr. Mae’n cronni tîm o Argoforwyr grymus, ac yn mynd â’r llong 
Argo fawreddog ar yr antur eithaf - cyrch y Cnu Aur.  

Ond nid ar chwarae bach mae gwneud hyn. Ar hyd y ffordd, mae yna 
Frenhinoedd penwan, Ellyllesau erchyll, Seireniaid sinistr... hen sôn 
am fyddin sgerbydau Meirwon y Ddaear. A oes gan Jason rinweddau 
arwrol, ac a all ddod â’r Cnu Aur adref? 

Wedi ei addasu ar gyfer y llwyfan gan yr awdur ei hun, Mark 
Williams, sy’n adnabyddus am greu fersiynau llwyfan o’r Hanesion 
Hyll.  Fersiwn newyd sbon o’r chwedl glasurol yw Jason & The 
Argonauts – profiad theatraidd gwefreiddiol sy’n llawn gobaith, 
calondid a hiwmor i’r teulu cyfan. 

£4.50 Gostyngiadau £3.50 Teulu o Bedwar £12.00

Ar gyfer plant 7+ oed a’u teuluoedd

Theatr y Parc a’r Dâr 
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    Nos Wener, 7 Ebrill 6.00pm

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk


THE SHERRY BABYS – Oh What a Night! 
Mae’r band teyrnged disglair hwn yn olrhain siwrnai hynod un o’r bandiau 
mwyaf llwyddiannus yn hanes y byd pop – Frankie Valli and the Four 
Seasons.  

Gyda pherfformiadau byrlymus o’u holl ganeuon mawr; Rag Doll. Walk Like A 
Man, Sherry Baby, Big Girls Don’t Cry, Let’s Hang On, Can’t Take My Eyes Off 
You and Working My Way Back To You – bydd y sioe yma wir yn anghredadwy! 

£20.00. Gostyngiadau £18.00 

Nos Sadwrn 8 Ebrill 7.30pm
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Nos Wener, 14 Ebrill 7.00pm

CYNGERDD 
FLYNYDDOL 
GWENER Y 
GROGLITH
Gyda Chôr  
Meibion Treorci a  
Band y Parc a’r Dâr.

Bydd Côr Meibion Treorci mawr ei 
fri yn ymuno â Band bendigedig y 
Parc a’r Dâr ar gyfer eu cyngerdd 
Gwener y Groglith flynyddol.  

Cylch £13.00.  Corau £11.00 

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


DAU 
In the Lounge Bar  

Gan Jim Cartwright

Addasiad a chyfarwyddwr: Gareth John Bale.
 
Dau berson, gŵr a gwraig, landlord a landledi. Yn gwerthu 
diodydd fesul dau i’r parau sy’n dod i’r dafarn fesul dau. Mae 
gan bob un ei stori, ambell un yn od, ambell un yn drist, ond 
mae pob un yn stori y gallwch uniaethu â hi. . 

Rhwng y peints, byddwn ni’n cwrdd â Moth, dyn sy’n cael ei ddenu 
at bob fflam, ond sy’n hollol ddibynnol ar Maudie; dau bensiynwr 
oedrannus; Mrs Iger sy’n dwlu ar ddynion mawr; Roy, sydd â 
Lesley’n llwyr dan ei reolaeth, a dau sydd wrth eu bodd ar Elvis, yn 
gwylio’r teledu. 

Mae’r ddrama graff hon yn ddoniol a chalonogol yr un pryd ac yn 
dilyn pob math o droeon trwstan cyn dod i ddiweddglo grymus ac 
annisgwyl.

Oedran: 12+

£8.00 Ysgolion a grwpiau o 20+ £3.20 

Bydd perfformiad cyfrwng Saesneg o’r ddrama ddydd Mercher 17 
Mai 1.00pm a 7.30pm.

 Dydd Mercher 26 Ebrill 1.00pm a 7.30pm

Theatr y Parc a’r Dâr 
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Perfformiad cyfrwng Cymraeg.

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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EXPLOSIVE LIGHT 
ORCHESTRA
Y Deyrnged Eithaf i ELO!
Noson epig o glasuron roc a roc symffonig 
melodaidd, sy’n dangos athrylith Jeff Lynne a’r 
Electric Light Orchestra.  

Bydd y band disglair hwn o 8, sy’n cynnwys yr 
adran linynnol enwog, yn rhoi bywyd newydd 
i holl glasuron ELO:   Mr Blue Sky, Evil Woman, 
Livin’Thing, Wild West Hero, Don’t Bring Me 
Down, Sweet Talkin’Woman, Turn to Stone a 
Hold on Tight   

Y deyrnged orau i ELO ar y blaned heb os nac oni 
bai!

£18.00, Gostyngiadau £15.00

Nos Wener 5 Mai 7.30pm

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


Theatr y Parc a’r Dâr 
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TWO 
Gan Jim Cartwright

Cyfarwyddwr: Gareth John Bale

Dau berson, gŵr a gwraig, landlord a landledi. Yn gwerthu 
diodydd fesul dau i’r parau sy’n dod i’r dafarn fesul dau. Mae 
gan bob un ei stori, ambell un yn od, ambell un yn drist, ond 
mae pob un yn stori y gallwch uniaethu â hi. . 

Rhwng y peints, byddwn ni’n cwrdd â Moth, dyn sy’n cael ei ddenu 
at bob fflam, ond sy’n hollol ddibynnol ar Maudie; dau bensiynwr 
oedrannus; Mrs Iger sy’n dwlu ar ddynion mawr; Roy, sydd â 
Lesley’n llwyr dan ei reolaeth, a dau sydd wrth eu bodd ar Elvis, yn 
gwylio’r teledu. 

Mae’r ddrama graff hon yn ddoniol a chalonogol yr un pryd ac yn 
dilyn pob math o droeon trwstan cyn dod i ddiweddglo grymus ac 
annisgwyl.

Oedran: 12+

£8.00 Ysgolion a grwpiau o 20+ £3.20 

Bydd perfformiad cyfrwng 
Saesneg o’r ddrama ddydd 
Mercher 26 Ebrill am 1.00pm a 
7.30pm.

Dydd Mercher 17 Mai 1.00pm a 7.30pm

 
Dydd Mercher 10 – 

dydd Sadwrn 13 Mai 

CYMDEITHAS  
OPERATIG SELSIG

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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Theatr y Parc a’r Dâr

DYDD MAWRTH
Theatr Gerdd Academi Llwyfan Dimensions 
4-7 oed  Rhai bach  4.15pm-5.00pm      £2.20
8-11 oed    Rhai Canolig   5.00pm-6.00pm £3.20
12 -18 oed Rhai Mawr     6.00pm-7.15pm £3.20

Canolfan Gelfyddydau’r Miwni, Pontypridd

DYDD LLUN
Academi Dawns Dimensions 
4-7 oed  Rhai Bach 4:15pm-5:00pm   £2.20
8-10 oed  Dawnswyr 1D 5:00pm-6:00pm £3.20
11-14 oed  Dawnswyr 2D  6:00pm-7:15pm     £3.20
14-18 oed Dawns 2D a Mwy   7.15pm-8.30pm    £3.20

Pant y Graigwen Community Centre, Pontypridd

I gael manylion llawn Take pART  
ar draws y fwrdeistref, e-bostiwch  

TakepART@rctcbc.gov.uk.

DYDD LLUN
Côr 025  7.30pm-9.00pm  £3.00
Cysylltwch â Steve Preston - e-bost: steve@ariusmusic.co.uk

DYDD MERCHER
Academi Dawns Dimensions
5.45pm-7.00pm   Dosbarth Jazz 11+ £3.20
7:00pm-8:15pm  14+ Dawns 3D uwch (holwch cyn dod) £3.20

Coleg Y Cymoedd (Nant Garw Campus)

Canolfan Addysg Gydol Oes Garth Olwg, Pontypridd

Ar gyfer y dosbarthiadau glas,  
cysylltwch â Bridie Smith  
yn Academi Dimensions  

ar 07711 848404 neu e-bostiwch 
DimensionsDanceAcademy@gmail.com

DYDD IAU 
Theatr Gerdd Academi Llwyfan Dimensions 
4-7 oed  Rhai Bach  4.15pm-5.00pm      £2.20
 8-11 oed   Rhai Canolig     5.00pm-6.00pm £3.20
12-18 oed  Rhai Mawr     6.00pm-7.15pm £3.20

cadw lle ar-lein: www.rct-arts.co.uk 25celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk            Park&DareTreorchy

YDYCH CHI AM GYMRYD RHAN  
YN Y CELFYDDYDAU?

Mae rhaglen Take pART y Theatrau RhCT yn cynnig pob math 
o gyfleoedd cyffrous i chi chwarae rhan greadigol yn ein 
theatrau neu yn y gymuned ar draws RhCT. Mae’r rhain yn 
amrywio o ddawns i ddrama, o gerddoriaeth i ffilm, fel y gwelwch 
chi yn ein tudalennau Datblygu’r Celfyddydau. Edrychwch i weld 
beth sydd ar gael a dewch i ymuno yn yr hwyl.

http://www.rct-arts.co.uk
mailto:DimensionsDanceAcademy@gmail.com
mailto:TakepART@rctcbc.gov.uk
mailto:steve@ariusmusic.co.uk
mailto:celf@rhondda-cynon-taf.gov.uk
http://www.rct-arts.co.uk


Rhwydwaith yr Hyrwyddwyr Ifanc
Am droi eich cariad at gerddoriaeth yn yrfa? 

Am ddysgu sgiliau newydd yn y diwydiant cerddoriaeth? 

Wel dyma chi...  

Rhwydwaith arobryn o bobl ifanc sy’n cynhyrchu achlysuron 
byw cyffrous ar gyfer pobl ifanc yn ne Cymru yw Rhwydwaith 
yr Hyrwyddwyr Ifanc. Yn ogystal, rydyn ni wedi datblygu, 
cynorthwyo a meithrin artistiaid o bob rhan o’r de.

Os ydych chi am ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â ffrindiau 
newydd a datblygu gyrfa newydd ym maes cerddoriaeth, 
cysylltwch â ni! 

Mae ein pobl ifanc a’n hartistiaid wedi mynd ymlaen i ennill 
profiad gyda Prosiect Forté, Orchard Entertainment, Sound 
Nation, Gwyl Green Man, Gwyl Swn, RockSound, Live Nation, 
Showsec a llawer iawn mwy! 

Mae hyn oll yn digwydd trwy fod  
yn rhan o Rwydwaith yr  
Hyrwyddwyr Ifanc.
Dilynwch ni: @the_ypn 
#LightbulbMoment   
www.youngpromotersnetwork.co.uk

Carfan y Celfyddydau a’r 
Diwydiannau Creadigol  
Ffôn: 01443 682036

Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd cyffrous i bobl gymryd rhan yn y 
celfyddydau ac mewn gweithgareddau creadigol, o ddawnsio 
a gwneud ffilmiau, i gyfansoddi caneuon a ffotograffiaeth. 

Rydyn ni’n darparu cyfleoedd i archwilio a datblygu’r 
sgiliau ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol hefyd, 
fel perfformiadau byw ar gyfer cerddorion ifainc dawnus, 
artistiaid perfformio a bandiau, a gweithio ar achlysuron 
cerddoriaeth fyw. 
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Cwrs Cyfansoddi a 
Pherfformio Roc a Phop 
SONIG HOT JAM
Hanner Tymor mis Chwefror 2017
Ydych chi’n gyw-gerddor neu’n gyfansoddwr roc a phop, rhwng 11 a 18 oed, 
ac yn byw yn Rhondda Cynon Taf?

Hoffech chi gael cyfle i gymryd rhan mewn cwrs cyfansoddi/perfformio roc 
a phop 3 neu 4 diwrnod (nid yw’n gwrs preswyl) gyda cherddorion tebyg, 
dan arweiniad tiwtoriaid arbenigol?

Yn dilyn llwyddiant cyrsiau blaenorol, bydd SONIG: y Diwydiant Cerddoriaeth 
i Bobl Ifanc (sy’n rhan o Wasanaeth Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf ac sy’n cael ei ariannu trwy’r Fenter Teuluoedd yn Gyntaf) 
yn cynnal cwrs roc a phop  gyda Hot Jam Productions mewn canolfan yn 
Rhondda Cynon Taf dros hanner tymor mis Chwefror.   

Bydd hyn yn cynnwys tiwtora lleisiol, gitâr, gitâr bas, allweddell, drymiau ac 
offerynnau taro, a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn gweithio ar nifer o ganeuon 
gan fandiau eraill, yn ogystal â chyfansoddi eu caneuon eu hunain.

Bydd tiwtoriaid Hot Jam yn hyfforddi’r myfyrwyr ar amrywiaeth o dechnegau 
cerddorol sy’n ymwneud â’u hofferynnau penodol nhw. Byddant yn astudio 
crefft llwyfan, gwaith byrfyfyr a chyfansoddi hefyd.

Daw’r cwrs i ben gyda sioe gyffrous i deulu a ffrindiau!

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:-
Tanya Walker-Brown: Cydlynydd SONIG y Diwydiant Cerddoriaeth 
i Bobl Ifanc trwy ffonio 01443 682036 / 07723016837 neu e-bostio 
Tanya.L.Walker-Brown@rctcbc.gov.uk
Neu Andy Mulligan ar 07876 598548: E-bost:  hotjammusic@gmail.com

Carfan y Celfyddydau a’r Diwydiannau Creadigol  
www.rct-arts.co.uk
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General Information

Cadw lle drwy alw heibio i’r swyddfa 
docynnau neu dros y ffôn 
Cadwch le mewn person yn ystod yr amseroedd isod, neu dros 
y ffôn rhwng dydd Mawrth a dydd Gwener, 11.00am - 5.00pm. 
Gallwch gadw lle ar lein ar www.rct-arts.co.uk

Oriau agor Theatr y Colisëwm
Dydd Mawrth i ddydd Gwener: 11.00am tan 2.00pm  
Hefyd, bydd y Swyddfa Docynnau yn agor awr cyn amser dechrau’r 
perfformiad ac yn cau unwaith i’r sioe ddechrau.

Oriau agor Theatr y Parc a’r Dâr
Dydd Mawrth i ddydd Gwener: 2.00pm - 5.00pm
Hefyd, bydd y Swyddfa Docynnau yn agor awr cyn amser dechrau’r 
perfformiad ac yn cau unwaith i’r sioe ddechrau.

I gadw lle mewn achlysuron BYW  
Cadw tocynnau - ar gael i grwpiau o 20 neu ragor, rhaid talu am bob 
tocyn arall adeg bwcio. 

Casglu Tocynnau 
Mae modd inni bostio’ch tocynnau atoch chi (70c tâl post) neu, 
gallwch chi gasglu’r tocynnau o’r Swyddfa Docynnau. 

Tocynnau gostyngol
Mae tocynnau gostyngol ar gael am bris rhatach i fyfyrwyr amser 
llawn (gyda cherdyn adnabod), pobl 60 oed neu drosodd, pobl anabl a’r 
di-waith (gyda thystiolaeth).  

Tocynnau Ar-lein
Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Plant bychain a babanod
Er mwyn cydymffurfio â gofynion trwydded iechyd a diogelwch, rhaid 
bod pob aelod o’r gynulleidfa, gan gynnwys babanod a phlant, yn meddu 
ar docyn dilys. Fyddwn ni ddim yn codi tâl am docyn ar gyfer plant dan 2 
flwydd oed. RHAID i blant dan 8 mlwydd oed ddod gydag oedolyn a bydd 
hwnnw’n gyfrifol am y plentyn ar bob adeg. Mae cyfleusterau newid ar 
gyfer babis ar gael yn y ddau leoliad.

Trefniadau Cadw Lle
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Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy’n trefnu’r rhaglen yma ar eich cyfer. Roedd y manylion yma’n gywir adeg cyflwyno’r rhaglen i’r argraffwyr.
Mewn amgylchiadau arbennig, mae hawl gydag Isadran Gwasanaethau Diwylliannol Rhondda Cynon Taf i newid manylion heb roi rhybudd.
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ddechrau.

Cadw lle dros y ffôn ar gael dydd Mawrth - dydd Gwener 
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chi cyn gynted â phosibl.
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Hefyd, bydd y Swyddfa Docynnau yn agor awr 
cyn amser dechrau'r perfformiad ac yn cau 
unwaith i'r sioe ddechrau.

Hefyd, bydd y Swyddfa 
Docynnau yn agor awr cyn 
amser dechrau'r perfformiad 
ac yn cau unwaith i'r sioe 
ddechrau.

Cadw lle dros y ffôn ar gael dydd Mawrth - dydd Gwener 
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hynny.  Gadewch neges a bydd un o'n carfan yn cysylltu â 
chi cyn gynted â phosibl.
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Sut i gyrraedd 
Parcio:  
Mae maes parcio am ddim wrth ymyl y Colisëwm. Mae parcio rhad ac am ddim ar gael ym maes 
parcio Llyfrgell Treorci, sy o flaen Theatr y Parc a’r Dâr.

Y Colisëwm
Cyfarwyddiadau
Mae arwyddion brown i’r theatr yn 
Aberdâr. Dilynwch yr A470 (cyffordd 32 
ar y M4) dilynwch yr arwyddion i Aberdâr 
A4059, ac yna i Hirwaun A4059. Ar gylchfan 
Tesco yn Aberdâr, cymerwch y fynedfa 
gyntaf, a dilynwch yr arwyddion i Drecynon 
B4275 (Gadlys Road). Ewch yn syth drwy’r 
prif oleuadau ar y groesffordd (wrth ymyl 
y fynedfa i’r parc), ewch yn eich blaen 
a chymryd y cyntaf i’r dde i Broniestyn 
Terrace. Nawr trowch i’r chwith (Park 
Grove), er mwyn cyrraedd maes parcio’r 
Colisëwm.

Theatr y Parc  
a’r Dâr
Cyfarwyddiadau
Teithio o’r dwyrain ar y M4: 
Gadewch y M4 ar gyffordd 32, a chymerwch 
yr A470 i Bontypridd. Nawr dilynwch yr 
arwyddion i Gwm Rhondda. (DS: ar ôl gadael 
y Porth, trowch i’r chwith ar y cylchfan mini 
sydd â Gwesty’r Apollo ar yr ochr chwith).

Teithio o’r gorllewin ar y M4:
Gadewch y M4 ar gyffordd 34, a chymerwch 
yr A4119. Dilynwch arwyddion i Gwm 
Rhondda a Threorci ar yr A4058. Unwaith 
ichi gyrraedd Treorci, trowch i’r chwith wrth y 
goleuadau traffig, lle mae tafarn The Stag ar y 
chwith, i ddefnyddio’r A4061 (Station Road) 
i gyfeiriad Cwm-parc. Mae’r theatr dros y 
bont ar yr ochr dde. Trowch i’r cyntaf ar y dde 
i Dyfodwg Street ac yna i’r chwith er mwyn 
cyrraedd y maes parcio rhad ac am ddim tu 
ôl i Lyfrgell Treorci.
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Talu am docynnau
Cardiau credyd: Mae’r canolfannau yn 
derbyn Mastercard, Visa, Maestro (switch 
gynt). Bydd tâl ychwanegol o 80c os byddwch 
chi’n talu â cherdyn (dim fesul tocyn) - gallai hyn 
newid.

Sieciau ac archebion post: Tynnwch 
eich sieciau a’ch archebion post yn enw CBS 
Rhondda Cynon Taf.

Arian parod: Talwch am eich tocynnau 
yn y Swyddfa Docynnau – peidiwch ag 
anfon arian parod drwy’r post.

Cyfnewid eich tocynnau (ar gyfer 
achlysuron Theatrau RhCT yn unig)

Mae modd cyfnewid eich tocynnau am 
achlysur arall, neu fe allwn ni roi tocyn credyd 
ichi (cyfwerth â phris eich tocyn gwreiddiol), 
hyd at 24 awr cyn y perfformiad. 

Cael eich arian yn ôl (ar gyfer 
achlysuron Theatrau RhCT dim modd cael 
eich arian yn ôl ar gyfer unrhyw achlysur, oni 
bai fod yr achlysur wedi’i ganslo neu’i ohirio.

www.rct-arts.co.uk
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General InformationGwybodaeth Gyffredinol

Bar
Mae bariau cyhoeddus yn y ddwy ganolfan ac 
maen nhw’n cynnig gwasanaeth rhagarchebu 
diodydd ar gyfer yr egwyl. Mae coffi a the ar 
gael yn y ddwy ganolfan.  

Ysmygu
Ni chaniateir smygu nac e-sigaréts mewn 
unrhyw ran o’r canolfannau.

Camerâu a chamerâu fideo
Does dim hawl defnyddio camerâu a 
chamerâu fideo yn ystod perfformiad.

Ffonau symudol
Rhaid diffodd pob ffôn symudol a theclyn 
galw yn ystod pob perfformiad.

Pobl sy’n cyrraedd yn hwyr
Caiff pobl sy’n cyrraedd yn hwyr ddod i 
mewn i’r brif neuadd yn ystod toriad priodol 
yn y perfformiad, fel y mae’r rheolwr sydd ar 
ddyletswydd yn gweld orau.

Mynediad
Mae mynediad i’r ganolfan yn ôl doethineb y 
staff ac mae gyda ni yr hawl i wrthod pobl.

Argraffu Mae cynnwys y llyfryn hwn yn gywir 
adeg argraffu. Mae Theatrau RhCT yn cadw’r hawl i 
ddiwygio unrhyw ran o gynnwys y llyfryn a’r rhaglen 
yn ddirybudd, oherwydd amgylchiadau na ellir mo’u 
hosgoi. Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n holi’r 
Swyddfa Docynnau am unrhyw newidiadau i’r rhaglen 
cyn cychwyn ar eich taith.

Hynt
Rydym yn perthyn i gynllun 
aelodaeth o’r enw Hynt erbyn 
hyn. Cynllun cenedlaethol yw 
Hynt sy’n gweithio gyda theatrau 
a chanolfannau’r celfyddydau ar 
draws Cymru i wneud pethau’n 
glir ac yn gyson i unrhyw un sydd 
â nam neu ag angen arbennig o 
ran mynediad. Ewch i Hynt.co.uk 
i gael rhagor o wybodaeth neu i 

ymuno â’r cynllun.

Cyhoeddusrwydd
Mae pob pamffledyn ar gael mewn print bras – 
anfonwch ebost at andrea.d.beecham@rctcbc.gov.uk 
am fanylion pellach. Cynigion arbennig - ewch i  

www.rct-arts.co.uk bob hyn a hyn i fanteisio ar 
gynigion arbennig achlysurol dydyn nhw ddim  
   wedi’u cynnwys yn y llyfryn yma!
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Cydnabyddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel 
Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio

Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw a rhowch wybod i aelod o staff am unrhyw anghenion arbennig sydd gyda chi 
– rydyn ni’n barod i’ch helpu chi ac i gynnig cyngor. Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu gwestiynau, neu os hoffech 
chi ragor o wybodaeth neu roi gwybod i’r ganolfan am unrhyw anghenion arbennig, ffoniwch ar unwaith. 

Theatr y Colisëwm
•  Ramp i gyntedd yr adeilad, gyda drysau ffrynt awtomatig  
•  Ramp o’r maes parcio i flaen yr adeilad neu i’r drws sydd  

ar yr ochr
• 4 lle parcio ar gyfer yr anabl
• Lifft o’r corau i’r bar
• Cyfleusterau tai bach sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn 
•  3 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ymhlith y corau blaen. Mae 

seddau cymar, nesaf wrth y rhain yn rhad ac am ddim – 
rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n 
archebu eich tocynnau.

• Mae croeso i gŵn tywys ymhob rhan o’r adeilad.
•  Mae system is-goch ar gael yn y brif neuadd – archebwch 

benset ymlaen llaw yn rhad ac am ddim oddi wrth staff y 
Swyddfa Docynnau

Theatr y Parc a’r Dâr
•  Mynediad gwastad o faes parcio’r llyfrgell, sy gyferbyn â’r 

theatr, i’r fynedfa ar y tu blaen – cyrhaeddwch mor gynnar â 
phosibl er mwyn sicrhau bod lle ar gael 

• Man gollwng gwastad y tu blaen i’r adeilad
• Llawr heb risiau yn y cyntedd a’r swyddfa docynnau
• Mynediad gwastad i far y lolfa
• Lifft i bob llawr yn y brif neuadd 
• Ardal wastad o amgylch y corau
•  Mae system is-goch ar gael yn y brif neuadd a’r ystafell 

cyfarfod. Gofynnwch am benset ymlaen llaw yn y Swyddfa 
Docynnau. 

•  Mae system cylchwifren yn gweithio yn y cyntedd ac yn y bar - 
trowch eich teclyn clywed i ‘T’

•  Mae mannau ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael yn y corau blaen, 
gyda mynediad gwastad o’r lifft. Cadwch eich lle drwy ffonio’r 
Swyddfa Docynnau ymlaen llaw.

•  Cyfleusterau tai bach ar gyfer dynion a menywod sy’n addas ar 
gyfer cadeiriau olwyn ar y llawr isaf

• Mae croeso i gŵn tywys ymhob rhan o’r adeilad

L  C B E N F I  

J B I I E F

Mynediad
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 ColiseumTheatreAberdare          Park&Dare Theatre, Treorchy 

Theatr y Colisëwm Aberdâr

Theatr y Parc a’r Dâr Treorci

Carfan y Celfyddydau a’r Diwydiannau Creadigol
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