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Sut i ddod o hyd i ni

Mae Theatr Borough   
yn Stryd Groes 
yng nghanol y 
Fenni yn ymyl y 
farchnad ganolog. 
Mae arwyddion i 
ddigonedd o feysydd 
parcio am ddim 
gerllaw.

Trafnidiaeth 
Gyhoeddus
Mae’r orsaf bysiau a’r 
orsaf reilffordd o fewn deg 
munud ar droed o’r theatr.

nationalrail.co.uk 
stagecoachbus.com 

BWYD YN YR ANGEL CYN MYND I’R THEATR

Mae Gwesty’r Angel yn awr yn cynnig ei fwydlen à la carte 
helaeth yn gynnar felly mae mwy o ddewis ac amrediad prisiau. 
Mae bwyty’r gwesty, The Oak Room, yn agor am 5.30pm cyn rhai 
sioeau. I gadw bwrdd ffoniwch  01873 857121 neu archebu ar-lein 
www.angelabergavenny.com 
Gwesty’r Angel, 15 Stryd Groes, Y Fenni

croeso

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Cadw mewn  
cysylltiad
Edrychwch ar y wefan

boroughtheatre 
abergavenny.co.uk
Gallwch gael mwy o wybodaeth am sioeau - gweld pytiau YouTube,  
gwrando ar gerddoriaeth, darllen adolygiadau, dewis eich seddau 
ac archebu eich tocynnau ar-lein.   Gallwch hefyd ymuno â’n rhestr 
bostio electronig i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau 
yn Theatr Borough.

Ymuno yn y sgwrs 
@YFenniBorough

Design: savageandgray.co.uk  7051-18



Dydd Iau 6 Medi 7:30pm

Magna Carta

£14 / £12

Mae’r arloeswyr gwerin blaengar o’r 1970au yn dal i deithio ac yn dal i 
fod â nifer enfawr o ddilynwyr ar draws Ewrop. Mae’r aelodau presennol 
yn cynnwys sefydlydd y band Chris Simpson ar y gitâr, lleisiau a thelyn 
geg, Wendy Ross a gafodd hyfforddiant clasurol ar y fiolin a llais,  a chyn 
gitarydd Steleye Span Ken Nicol, fydd hefyd yn canu ac yn chwarae’r 
mandolin. Mae eu halbymau’n  cynnwys ‘Seasons’ a ‘Lord of the Ages’.

£14 (consesiynau £12)

 

£12 (consesiynau £10) 
Yr holl elw i A4B (Acting 4 The Borough)  Cynhyrchiad Amatur

Yn dilyn llwyddiant Jesus Christ Superstars y llynedd, mae’r perfformwyr 
lleol yn dychwelyd. Wedi’u hysbrydoli gan stori wir ac yn seiliedig ar ffilm 
boblogaidd Made in Dagenham, mae’r gomedi gerddorol annwyl yma’n 
dangos sut y gall pobl gyffredin wneud pethau rhyfeddol pan fyddant yn  
sefyll gyda’i gilydd.

Yn ystod noswaith ysbrydoledig a dyfeisgar 
o gomedi stand-yp, coginio byw a darlith ar 
gomedi, mae George (y ‘Cogydd Anarchydd’) 
yn paratoi brecwast, cinio a swper yn 
defnyddio’r dulliau mwyaf anghonfensiynol.

Mae’n ddoniol, yn ysbrydoli ac yn hollol  
hurt ar yr un pryd. Disgwyliwch i offer  
pw^  er a garddio a thaclau swyddfa gael 
pwrpas newydd a’u cam-drin. Disgwyliwch 
lawer o chwerthin. Disgwyliwch ddysgu 
rhywbeth newydd. A chewch flasu’r bwyd 
ar y diwedd.

Dydd Gwener 7 a dydd Sadwrn 8 Medi 7pm

ABERGAVENNY STAR PLAYERS

Made in Dagenham

Dydd Iau 13 Medi 7:30pm

George Egg:  
DIY Chef

H

‘Brilliantly Funny’  

THE OBSERVER (JAY RAYNER)



@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Swyddfa Docynnau

01873 850805
@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Merrily We 
Roll Along

Dydd Iau 20 –  
Dydd Sadwrn 22 Medi  
7:30pm

CONCEPT PLAYERS 

Dydd Mawrth 25 Medi 7:30pm

Nicholas Parsons 
Mae Nicholas Parsons yn dangos ei allu 
unigryw fel perfformiwr ar ei ben ei hun 
a raconteur yn yr adloniant anecdotaidd 
yma yn seiliedig ar ei brofiad o fywyd 
a gweithio yng ngwahanol gyfryngau 
proffesiwn anwadal a bob amser 
ddiddorol tu hwnt.

Dydd Gwener 28 Medi 7:30pm

Mike Doyle
Dewch i ymuno â Mike Doyle a’i 
fand byw gwych am noswaith hyfryd 
o’i frand unigryw ei hun o gomedi a 
cherddoriaeth, sy’n sicr o swyno a 
diddanu ar yr un pryd.

£12  Cynhyrchiad Amatur

£15

H

Mae cerddoriaeth wych Stephen Sondheim yn amgylchynu drama 
ddoniol iawn, eto deimladwy am gyfeillgarwch, cyfaddawd a 
phris uchel llwyddiant.  

Perfformiad gan yr un cwmni a ddaeth ag Evita, Pirates of 
Penzance a A Little Night Music i’r Borough.

DYDDIAD 
NEWYDD

£18 (consesiynau £16)



Dydd Sul 30 Medi 7:30pm

Atlantic Ladies – The Play
Yr antur a gyffrôdd y genedl!

Ar ôl 60 diwrnod ar y môr, cwblhaodd Elaine Theaker o’r Fenni a’i 
‘Atlantic Ladies’ eu taith rwyfo o’r Ynysoedd Dedwydd i’r Caribî  yn yr 
amser cyflymaf erioed ar y pryd. Caiff eu straeon rhyfeddol o antur a 
wynebu perygl eu cyfleu’n fanwl yn y ddrama gerddorol newydd yma. 

£13.50 (consesiynau £12.50)  Cynhyrchiad Amatur

£16 (consesiynau £14)

Dydd Gwener 12 Hydref 7:30pm

Ceri Dupree 
Dewch i weld dynwaredu penigamp o fenywod gwych gyda 
chymeriadau hen a newydd oll yn gwisgo dilladau ysblennydd! 
Edrychwch am y Frenhines, Camilla, Cilla Black, teyrnged i 
Hollywood a Broadway a rhai o’r sêr pop benywaidd gorau erioed! 

Mae ei egni, ei steil, dawn dyn sioe a’i gariad at y sioe a’i 
werthfawrogiad o gynulleidfa yn tywynnu drwodd yn y sioe un dyn 
ugain menyw di-stop, newid cyflym yma! 

H



@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Swyddfa Docynnau

01873 850805
@YFenniBorough

Borough  
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Dydd Mercher 17 Hydref 8pm

Rich Hall’s 
Hoedown
Ymunwch â Rich a’i gyfeillion 
cerddorol  arobryn am gymysgedd 
o gerddoriaeth a chomedi 
campus. Yn perfformio bydd band 
cyson Rich o grytiaid talentog  
ac anystywallt.  Bydd y llawr  
yn gwynto o ddiod a 
breuddwydion ofer.

Addas ar gyfer 14+ oed

‘Immaculate wordplay imbued 
with a genuine passion for the 
songwriter’s craft’  ****  The Times

£14

£22 (consesiynau £21)

Dydd Sadwrn 13 Hydref 7:30pm

Let’s Hang On 
The Music of Frankie Valli  
& The Four Seasons
Gan perfformio’n llawn eich hoff ganeuon a thrac sain o gatalog yn 
cwmpasu pum degawd fel Grease, December 1963 (Oh What a Night!), 
Sherry, Can’t Take My Eyes Off You, Walk Like A Man, Big Girls Don’t 
Cry, a llawer mwy.

“You guys are 
dynamite”  

FRANKIE VALLI



  £12 Oedolion £10 Consesiynau (dydd Mawrth yn unig) 
Tocyn Teulu £34 (2 oedolyn a 2 blentyn neu 1 oedolyn a 3 plentyn)
Cynhyrchiad Amatur

£20 (consesiynau £18) Myfyrwyr £10

Dydd Mawrth 30 Hydref -  
Dydd Gwener 2 Tachwedd 7pm
Dydd Sadwrn 3 Tachwedd 5pm

AAODS JUNIORS

Oliver!
Sioe hanfodol i’r holl deulu, mae’r sioe 
gerdd hoff yma’n cynnwys popeth - 
caneuon adnabyddus a stori wych. 
Mae sioeau blaenorol AAODS Juniors 
yn cynnwys Hairspray, Moby Dick! 
The Musical a Return To The  
Forbidden Planet.

Dydd Sadwrn 20 Hydref 7:30pm

Dire Streets
Bydd y gitarydd gwych John Brunsdon a’i fand o gerddorion medrus yn rhoi 
eu dehongliadau o glasuron cynnar fel Sultans of Swing a Lady Writer hyd 
at ganeuon mwyaf poblogaidd yr 80au a Brothers in Arms, gan gynnwys yr 
holl albymau clasurau a fersiynau byw o gyngerddau enwog Alchemy, Live 
Aid a Mandela.

Dydd Sul 21 Hydref  4pm

European Union 
Chamber Orchestra

£18

H

Cyfarwyddwr– Hans - Peter Hofmann
Vivaldi – Conserto i Bedwar Fiolin
Pachebel – Canon
Bach – Conserto i Ddau Fiolin
Barber – Adagio i Linynnau
Tchaikovsky – Serenâd i Linynnau

Cerddoriaeth, geiriau a Llyfr gan Lionel Bart.  
Cynhyrchwyd ar gyfer llwyyfan Broadway gan  
David Merrick a Donald Albery. Drwy drefniant gyda 
MusicScope a Stage Musicals Limited of New York



Wedi’i ffurfio yn 1955, mae’r band saith darn yma’n chwarae cerddoriaeth 
boblogaidd a jazz o’r 1920s a’r 30au. Mae ganddynt gysylltiadau gyda  
rhai fel Spike Milligan, Terry Jones a George Martin ac wedi recordio gyda 
Peter Sellars yn canu. Mae eu cerddoriaeth wych a’u hodrwydd hynod  
yn parhau hyd heddiw.

£15 (consesiynau £13)

£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7

Dydd Mawrth  
6 Tachwedd 7:30pm

BLACK RAT  
PRODUCTIONS  
A SEFYDLIAD  
GLOWYR COED  
DUON YN  
CYFLWYNO  
CYDGYNHYRCHIAD  
O

Loot
Slapstic gwallgof yn cwrdd â moesau amheus wrth i ddau o ffrindiau ifanc 
guddio celc lladrad banc yn arch mam un ohonynt, y cyfan tra’n osgoi 
heddwas hurt, nyrs â’i bryd ar arian a gw^  er gweddw galarus.

Mae ffars glasurol Joe Orton yn gyfuniad godidog o hurtrwydd, anghywirdeb 
gwleidyddol a hiwmor macabr. Weithiau’n arswydus, weithiau’n achosi 
penbleth ond bob amser yn ddoniol tu hwnt, mae hwn yn brofiad theatrig na 
ddylech ei golli!

Canllaw Oedran 14+  Yn cynnwys themâu oedolion a chyfeiriadau rhywiol

The Temperance Seven
Dydd Iau 8 Tachwedd 7:30pm  



Dydd Gwener 16 Tachwedd 7:30pm

Nye & Jennie
Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn 
gymrodyr oedd yn byw dan yr unto, a gyda’i 
gilydd yn ymladd a pregethu dros sosialaeth 
fel y gwelent ef. Yna fe wnaethant briodi; 
roedd ef mewn cariad dwfn gyda hi, a hithau 
newydd ddioddef diwedd carwriaeth drasig. 
Roedd y ddau ohonynt yn cael eu caru a’u 
casau gan eu cyd Aelodau Seneddol, ef y  
Bollinger Bolshevic, a hithau ei Lady  
Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd.

Datblygodd eu bywyd gyda’i gilydd drwy 
flynyddoedd llwm y rhyfel, treialon sefydlu’r 
Gwassanaeth Iechyd Gwladol a chweryla 
mewnol milain y 1950au. Ond wrth iddo 
wneud hynny dyfnahodd ac aeddfedodd eu 
cariad. Dyma stori bartneriaeth a ddaeth yn 
un o briodasau gwleidyddol mwyaf nodedig 
yr ugeinfed ganrif.

£14 (consesiynau £12)  Myfyrwyr £7

@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Swyddfa Docynnau

01873 850805
@YFenniBorough

Borough  
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Dydd Gwener 9 Tachwedd 7:30pm

Genesis Connected
Sioe deyrnged yn dathlu cerddoriaeth Genesis a’r perfformwyr mwyaf 
poblogaidd yn gysylltiedig â nhw: Peter Gabriel, Phil Collins and Mike & 
the Mechanics. Caneuon yn cynnwys ‘Turn It On Again’, ‘Sledgehammer’, 
‘In The Air Tonight’, ‘Over My Shoulder’, ‘Against All Odds’, ‘You Can’t 
Hurry Love’, ‘The Living Years’ a llawer mwy.

£18



Dydd Gwener 23 a dydd Sadwrn 24 Tachwedd 7:30pm

BREAKTHROUGH PRODUCTIONS

A Very Mary Christmas 
Mae gan JD Macintyre yr anrhydedd o sgrifennu sgript iasol ar gyfer 
pennod Nadoligaidd ei opera sebon poblogaidd. Dyna gynlluniau JD 
i fwynhau’r W

^
   yl yn mynd ar chwâl... nes daw ymwelwyr i’w thy^   sy’n 

creu reswm i’r Nadolig yma fod yn un bythgofiadwy.

Ymunwch â’r cwmni theatr poblogaidd yma i chwerthin yr holl ffordd 
i’r Nadolig... ac efallai cewch chi’r gynulleidfa penderfynnu os taw 
drygioni sy’n cloi’r sioe eleni!

£9 (consesiynau £8)  Cynhyrchiad Amatur H

Dydd Mawrth  
20 Tachwedd 7:30pm

CASCADE DANCE THEATRE 
MEWN CYD-GYNHYRCHIAD 
Â CHANOLFAN Y 
CELFYDDYDAU TALIESIN
YN CYFLWYNO

Frankenstein

Gan ddathlu 200 mlynedd ers cyhoeddi 
campwaith Mary Shelley, mae Cascade 
yn rhoi bywyd newydd i stori a ddaeth yn 
gymaint mwy na’i darddiad 19eg Ganrif.

Yn reddfol ac yn ddifyr, mae cynhyrchiad  
Cascade yn cyflwyno pum perfformiwr a 
dau gerddor ac yn dod i’r llwyfan yr holl 
nerth, drama ac anochelrwydd trasig sy’n 
gyfrifol am roi’r nofel wreiddiol yn agos at 
galonnau un genhedlaeth ar ôl y llall. 

£14 (consesiynau £12), Myfyrwyr £7.50

Cefnogir gan Gyngor  
Celfyddydau Cymru, 
Llywodraeth Cymru a’r 
Loteri Genedlaethol, gyda 
chefnogaeth ychwanegol 
gan Ganolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth, Ty ̂  Cerdd a  
Creu Cymru.

£16 (consesiynau £12) Staff GIG £12

Dydd Sadwrn 17 Tachwedd 7:30pm

Dr Phil Hammond 
Mae Dr Phil yn olrhain hynt y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
o 1948 i heddiw ac i’r dyfodol. Dewch i guro dwylo dros yr 
arwyr, bwio’r dihirod ac edrych i’r dyfodol o lawfeddygon 

robot, nyrsus Fitbit a meddygon teulu iPhone. Dim 
batris. Mae Dr Phil Hammond wedi gweithio yn y 
GIG am 31 mlynedd ac yn ei garu gymaint fel ei 
bod yn dal i weithio yno. Mae hefyd yn ddarlledwr, 
newyddiadurwr, awdur, ymgyrchydd a digrifwr.

“If Dr Phil were a medicine, you should 
swig him by the litre”  The Times ****



Dydd Sadwrn 1 Rhagfyr 7:30pm

DYAD PRODUCTIONS

Christmas Gothic
Mae Rebecca Vaughan (Dalloway, Austen’s Women  
a Female Gothic) yn dychwelyd i’r theatr gyda thair  
stori arswyd dymhorol i godi croen gwydd ar gyfer 
nosweithiau tywyll Nadoligaidd.

NADOLIG: amser i gofio’r gorffennol, dathlu’r presennol 
ac edrych ymlaen i’r dyfodol; amser o wledda a dathlu, 
o gelyn ac uchelwydd; amser o ymweliadau a gofwyon. 
Adeg o ysbrydion.

Dewch i mewn o’r oerfel a mwynhau ysbryd y Nadolig wrth i fenyw dywyll 
a rhithiol ddweud straeon hunllefus am dymor yr W

^
   yl, cynnau cannwyll i 

fregusrwydd y natur ddynol a goleuo dyfnderoedd oer ac iasol y llwm, gaeafol 
a thywyll...

£14 (consesiynau £12) £7 myfyrwyr

£XX   Amateur Production

Dydd Mawrth 27 Tachwedd 7:30pm

THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

Nyrsys   
Cynhyrchiad Cymraeg  

Dydd Gwener 30 Tachwedd 7:30pm

Rory Bremner & 
Jan Ravens

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn 
gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru 
heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys go iawn. 
Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsus - yr heriau y 
maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y  
chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r 
galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni a’n hanwyliaid 
mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol. 

Gan roi sylw i enwogion o Farage i 
Lumley, Diane Abbott i Fiona Bruce a’r 
gorwych i Jacob Rees Mogg. Dros 30 
cymeriad am bris 2 (3 ar benwythnosau). 
Cyfuniad unigryw o argraffiadau a  
dychan gan sêr Bremner, Bird and  
Fortune a Dead Ringers.

£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7.50 Staff GIG 10% i ffwrdd

£20 (consesiynau £18)

“Rory Bremner is fast paced and 
thought provoking… prodigiously 
gifted”  **** Telegraph

@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Swyddfa Docynnau

01873 850805
@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 



Dydd Gwener 7 Rhagfyr 7:30pm

Andy Fairweather  
Low & The Low  
Riders gyda The  
Hi Riders Soul  
Revue

Mae’r daith hon yn cynnwys yr 
holl aelodau yn ogystal â’r  Hi 
Riders Special Soul Review – 
adran bres estynedig ac organ 
Hammond ar hyd y sioe.

£24

£22.50

Dydd Mercher 5 Rhagfyr 7:30pm

Maddy Prior  
& The Carnival 
Band

Dathliad unigryw o gerddoriaeth 
Nadolig ar offerynnau’r dadeni ac 
offerynnau modern. Bydd Maddy a 
The Carnival Band yn rhoi eu stamp eu 
hunain ar ganeuon cyfarwydd a mwy 
anghyfarwydd yr W

^
   yl gydag agwedd 

awyr iach a ffwrdd â hi a digonedd o 
hiwmor. Mae’n argoeli bod yn barti 
Nadolig i’w gofio.



£XX   

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 7:30pm

Dydd Mawrth 11 a Dydd Mercher 12 Rhagfyr 7:30pm

Christmas with Elvis 

Talon – The Best of the Eagles
Greatest Hits Tour

Dydd Iau 13 Rhagfyr 7pm 

CYMDEITHAS TREFNU BLODAU Y FENNI  

Christmas Delights

Keith Davies o’r Fenni a’i ‘Memphis 
Mafia’yn dychwelyd gyda’r deyrnged 
boblogaidd yma i’r Brenin. 

Yr holl elw i’r Apêl Ymbarel -  
Canolfan Plant Nevill Hall.

Mae’r band saith aelod safon byd yma yn ffenomen ac yn wirioneddol 
wedi mynd tu hwnt i’r disgrifiad ‘teyrnged’. Cynghorir archebu cynnar.

Mwynhewch wledd o gynlluniau blodau ar gyfer y Nadolig a grewyd 
gan Lucy Ellis.

£23.50

£12 H

@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Swyddfa Docynnau

01873 850805
@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

£12.50 (consesiynau £10.50) H



C Y N L L U N  S E D D I  T H E A T R  B O R O U G H

Dydd Gwener 14 Rhagfyr 7:30pm

BAND BWRDEISTREF Y FENNI

The Magic of  
Christmas

Ymunwch â Band Borough y Fenni a’i 
artistiaid gwadd mewn gwledd o  
garddoriaeth yr W

^
   yl. Bydd y Band Hy^  n  

yn perfformio dan arweinyddiaeth  
ysbrydoledig eu cyfarwyddwr cerdd Sean 
O’Neill. Caiff y Band Ifanc ei arwain gan 
Lina Tingay yn ei harddull unigryw ei hun.

£8 (consesiynau £6)

£8 (consesiynau £6)

Dydd Sul 23 Rhagfyr 7:30pm

Welcome to Christmas
Dewch i ymuno yn yr hwyl a sbri gyda chwmnïau 
theatr amatur preswyl Theatr Borough yn ein 
diddanu gyda chroeso unigryw i’r Nadolig.

Hyrwyddir gan A4B

Yr holl elw i A4B (Acting 4 the Borough)

H

H



GWYBODAETH ARCHEBU

Arbed Arian 
Mae prisiau rhatach ar gael mewn rhai 
digwyddiadau ar gyfer plant, myfyrwyr, pobl wedi 
cofrestru’n ddi-waith, rhai ar gymorth incwm, 
pobl dros 60 a phobl anabl.

Archebion Grw^  p
Dewch â grw^  p ac arbed £££oedd! Prisiau rhatach 
ar gael mewn llawer o berfformiadau i grwpiau 
o 10 neu fwy - holwch y Swyddfa Docynnau am 
fanylion.

I logi’r Theatr
ar gyfer sioeau a nodwyd gyda         cafodd 
y theatr ei logi. Mae Theatr Borough ar gael 
i’w logi ar gyfer grwpiau perfformiad amatur 
lleol ac i sefydliadau yn Sir Fynwy ar gyfer 
digwyddiadau codi arian.

NODER
   Mae’n rhaid i blant sy’n 
mynychu perfformiadau 
yn y theatr fod yng 
nghwmni oedolyn 
cyfrifol.

  Ni chaniateir defnyddio 
camerâu neu offer 
recordio yn y neuadd.

   Dim ysmygu mewn 
unrhyw ran o’r theatr.

HYGYRCHEDD
Hysbyswch staff y Swyddfa  
Docynnau pan fyddwch yn 
archebu os oes gennych unrhyw 
ofynion arbennig a byddwn yn 
hapus i helpu.

Mae mynediad i’r theatr drwy 
lifft yn Neuadd y Farchnad.  
Mae 4 lle cadair olwyn yn y  
neuadd ar gyfer y rhan fwyaf o 
ddigwyddiadau a system  
cymorth clyw is-goch.

Mae gennym gyfleusterau toiled 
ar gyfer pobl anabl yn agos 
at y neuadd. Nid yw’r foyer 
yn hygyrch i rai mewn cadair 
olwyn, ond mae gwasanaeth 
hambwrdd lluniaeth ar gael gan 
ein stiwardiaid.

Mae tocyn am ddim ar gael ar 
gyfer cymhorthydd sy’n mynd 
gyda pherson anabl i’r theatr.  
Ni chodir tâl mynediad ar gyfer 
plant dan 3 oed, heblaw lle  
cafodd y theatr ei logi.

ARCHEBU AR-LEIN
Edrychwch ar y wefan  
ac archebu ar-lein 
www.boroughtheatre 
abergavenny.co.uk

Mae’r Swyddfa 
Docynnau ar agor 
Mawrth - Sadwrn 
9.30am - 3pm a 1½ awr 
cyn pob perfformiad.

YN BERSONOL 
Ewch draw i’n Swyddfa 
Docynnau sydd yn y 
fynedfa i’r theatr ar dop 
Stryd Groes.

  

HYNT

Rydym yn aelod o Hynt  
- cynllun mynediad  
cenedlaethol sy’n  
gweithio gyda  
rhwydwaith o theatrau  
a chanolfannau celf ar draws Cymru. 
Mae gan holl ddeiliaid cardiau Hynt hawl 
i docyn rhad ac am ddim i’w cydymaith, 
gofalwr neu gymhorthydd personol.  
Mwy o wybodaeth ar Hynt a ffurflen 
cais i’w lawrlwytho o wefan Hynt 
www.hynt.co.uk

H

DRWY FFONIO 01873 850805 
Gallwch dalu ar unwaith yn defnyddio pob prif gerdyn 
credyd a debyd. Gellir anfon tocynnau yn syth i’ch 
cartref am ffi 80c postio a thrin, neu ei cadw i chi yn y 
Swyddfa Docynnau.
Cedwir archebion am 8 diwrnod.
Caiff archebion na chafodd eu casglu eu rhyddhau i’w 
hailwerthu 15 munud cyn y perfformiad.

DRWY E-BOST:   
Anfonwch eich archeb gyda manylion cyswllt ffôn 
Boxofficeboroughtheatre@monmouthshire.gov.uk

Yn unol â newidiadau yn y gyfraith diogelu data, rydym wedi diweddaru 
ein Polisi Preifatrwydd i gynnwys gwybodaeth bellach ar sut mae eich 
data yn cael ei ddefnyddio ar draws ein holl sianeli marchnata. Gallwch 
chi adolygu’r polisi hwn ar ein gwefan www.monmouthshire.gov.uk neu 
cysylltwch â’n swyddfa docynnau er gwybodaeth.

RDDC

DYCHWELYD 
TOCYNNAU
                               Gellir cyfnewid tocynnau nad oes eu   
                               heisiau am daleb credyd a rhaid eu  
                               dychwelyd o leiaf 24 awr cyn y 
perfformiad. Nid yw’r cyfleuster hwn ar gael ar gyfer 
digwyddiadau lle cafodd y theatr ei logi.



 
 

Theatr Y Borough, Stryd Groes, Y Fenni,  
Sir Fynwy  NP7 5HD 

MEDI

Iau 6 Magna Carta 7:30pm

Gwe 7 - Sad 8 Made in Dagenham 7pm

Iau 13 George Egg: DIY Chef 7:30pm

Iau 20 - Sad 22 Merrily We Roll Along 7:30pm

Maw 25 Nicholas Parsons 7:30pm

Gwe 28 Mike Doyle 7:30pm

Sul 30 Atlantic Ladies – The Play 7:30pm

HYDREF
Gwe 12  Ceri Dupree 7:30pm

Sad 13 Let’s Hang On: The Music of Frankie Valli & 
The Four Seasons

7:30pm

Mer 17 Rich Hall’s Hoedown 8pm

Sad 20 Dire Streets 7:30pm

Sul 21 European Union Chamber Orchestra 4pm

Maw 30 - Gwe 2 Oliver 7pm

TACHWEDD
Sad 3  Oliver! 5pm

Maw 6 Loot 7:30pm

Iau 8 The Temperance Seven 7:30pm

Gwe 9  Genesis Connected 7:30pm

Gwe 16 Nye & Jennie 7:30pm

Sad 17 Dr Phil Hammond 7:30pm

Maw 20 Frankenstein 7:30pm

Gwe 23 - Sad 24 A Very Mary Christmas 7:30pm

Maw 27 Nyrsys 7:30pm

Gwe 30 Rory Bremner & Jan Ravens 7:30pm

RHAGFYR

Sad 1 Christmas Gothic 7:30pm

Mer 5 Maddy Prior & The Carnival Band 7:30pm

Gwe 7 Andy Fairweather Low & The Low Riders  
featuring The Hi Riders Soul Revue

7:30pm

Sad 8 Christmas with Elvis 7:30pm

Maw 11 - Mer 12 Talon – The Best of the Eagles
Greatest Hits Tour

7:30pm

Iau 13 Abergavenny Flower Arrangement Society 7pm

Gwe 14 Abergavenny Borough Band 7:30pm

Sul 23 Welcome to Christmas 7:30pm

DYDDIADUR DIGWYDDIAD HYDREF / 2018

Caiff Theatr y Borough y Fenni 
ei ariannu gan Gyngor Sir Fynwy 
a’i gefnogi gan Gyngor  
Celfyddydau Cymru
Rhif Cofrestru TAW. 655543619 
Aelod o Creu Cymru a ITC.  
Mae’r holl fanylion yn gywir adeg cyhoeddi


