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Mae arwyddion i 
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munud ar droed o’r theatr.
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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  7253-19
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O’r bobl a ddaeth i’r llwyfan  Jane Eyre:  
An Autobiography, Dalloway, Female Gothic,  
Austen’s Women a Christmas Gothic.

Dyma ddehongliad newydd a radical o glasur  
HG Wells, lle mae teithiwr amser Fictoraidd  
yn teithio drwy’r oesoedd o 1900 i’n dyfodol  
pell – o gwymp dyn i ben draw’r byd – yn  
darganfod tynged ein hymdrechion ac yn  
amlygu ein hofnau tywyllaf. 

Taith athronyddol, antur hunllefus,  
stori o rybudd – dyma stori i ni gyd.

£18 (consesiynau £14)

Dydd Mercher 3 Ebrill 7:30pm 

DYAD PRODUCTIONS

The Time Machine

£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7

Lucie Jones
Dydd Iau 4 Ebrill 7:30pm 

Bu seren y theatr gerddorol arobryn y West 
End yn cynrychioli’r Deyrnas Unedig yn y 
“Eurovision Song Contest” yn 2017. 

Ymunwch â Lucie am noson wefreiddiol, 
gartrefol wrth iddi berfformio 
cymysgedd eclectig o ganeuon o’i hoff 
sioeau cerdd, traciau sain ffilmiau ac 
artistiaid recordio. Yn llawn swyn 
diymdrech, hiwmor a ganddi 
lais syfrdanol, mae hon yn 
addo bod yn noson o hwyl 
wych a thalent aruthrol yn 
arddangos caneuon rydych 
yn eu hadnabod a’u caru, 
yn ogystal ag ambell i 
syrpreis arbennig! 

“A flawless Performance“  
The Telegraph

“Lucie Jones was Brilliant” 
Jack Whitehall  
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Dydd Mawrth 9 Ebrill 7:30pm 

SWANSEA CITY OPERA

Cosi Fan Tutte
Wedi’i lwyfannu’n hyfryd yn Saesneg gyda 
gwisgoedd clasurol cain y 19eg ganrif, a 
pherfformwyd gan rai o gantorion gorau a 
chwaraewyr cerddorfaol y wlad, mae Così 
Fan Tutte yn cynnwys rhai o gerddoriaeth 
fwyaf syfrdanol Mozart ac yn addo noson 
adloniant hudolus a hyfryd – gwledd i’r 
llygaid a’r clustiau.

Dydd Gwener 5 Ebrill 7:30pm 

The History of Queen  
starring Magic
O’r Seven Seas of Rhye i Made in Heaven, 
bydd Magic yn eich cymryd ar daith 
gerddoriaeth drwy hanes y band ‘Queen’

Gydag aelodau newydd, gan gynnwys prif 
gantor deinamig newydd, Taylor Payne 
byddant yn ail-greu sain a cherddoriaeth 
ffantastig Queen ac yn adrodd stori un 
o’r bandiau mwyaf erioed.

£15 (consesiynau £14)

£22 (consesiynau £19)

Dydd Gwener 12 Ebrill 7:30pm 

His Way - The  
Frank Sinatra Story
Bydd Robert Habermann, cantor arobryn, nid 
yn unig yn canu’r caneuon bythgofiadwy ond 
yn adrodd hanes rhyfeddol un o gantorion 
mwyaf poblogaidd yr 20fed ganrif – ‘ei 
gynnydd a’i gwymp a’i gynnydd’ – o fod yn gantor band mawr, ‘crwniwr 
pop’ poblogaidd y 1940au – ei gwymp sydyn o ran ei boblogrwydd yn y 
pedwardegau hwyr, a’i gynnydd unwaith eto hynod lwyddiannus trwy’r 1950au 
gan recordio rhai o ganeuon ac albymau mwyaf poblogaidd yr 20fed ganrif – 
yna’n creu ei label recordiau ei hun “Reprise” ac yn sefydlu ei hun fel eicon byd, 
tra’n arwain bywyd hynod o liwgar a gafodd gyhoeddusrwydd mawr.

£22
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Dydd Gwener 12 Ebrill 7:30pm 

His Way - The 
Frank Sinatra Story
Bydd Robert Habermann, cantor arobryn, nid 
yn unig yn canu’r caneuon bythgofi adwy ond 
yn adrodd hanes rhyfeddol un o gantorion 
mwyaf poblogaidd yr 20fed ganrif – ‘ei 
gynnydd a’i gwymp a’i gynnydd’ – o fod yn gantor band mawr, ‘crwniwr 
pop’ poblogaidd y 1940au – ei gwymp sydyn o ran ei boblogrwydd yn y 
pedwardegau hwyr, a’i gynnydd unwaith eto hynod lwyddiannus trwy’r 1950au 
gan recordio rhai o ganeuon ac albymau mwyaf poblogaidd yr 20fed ganrif – 
yna’n creu ei label recordiau ei hun “Reprise” ac yn sefydlu ei hun fel eicon byd, 
tra’n arwain bywyd hynod o liwgar a gafodd gyhoeddusrwydd mawr.

Dydd Sadwrn 13 Ebrill 7:30pm 

An Evening 
with Elvis
Bydd Keith Davies o’r Fenni a’i 
‘Memphis Maffi a’ yn dychwelyd 
gyda’u teyrnged boblogaidd 
i’r Brenin.

Yn cynnwys gwesteion arbennig 
Côr ‘Tenovus Sing With Us’ y Fenni.

Aiff yr holl elw at Uned Ofal 
Canser Tenovus

£12.50 

Dydd Mawrth 16 Ebrill 7:30pm

Jack The Ripper 
– The Real Truth
Mae Trevor Marriott yn un o brif 
dditectifs sgwad llofruddiaeth yr 
heddlu ym Mhrydain ac yn arbenigwr 
ar y Ripper, ac mae wedi bod yn 
cynnal ymchwiliad “achos oer” ers 
2002 i lofruddiaethau Whitechapel o 
1888 a briodolwyd i laddwr arswydus 
anhysbys a ddaeth i gael ei adnabod 
fel Jack y Ripper. Am y 130 mlynedd 
diwethaf mae’r dirgelwch hwn wedi 
dal dychymyg pobl ledled y byd ac 
mae’n parhau i wneud hyd heddiw.

Erbyn hyn, mae wedi cwblhau ei 
archwiliad hirfaith o’i achos gyda 
thystiolaeth newydd syfrdanol, a 
ffeithiau newydd, sydd bellach nid yn 
unig yn newid, ond yn chwalu’r myth 
o Jack y Ripper am 130 mlynedd ac 
mae bellach yn gallu ateb y cwestiwn 
sydd wedi sefyll ers cymaint o amser 
gyda phawb am wybod yr ateb “Pwy oedd Jack y Ripper”?

MAE’R SIOE GLYWEDOL/WELEDOL HON YN CYNNWYS 
DELWEDDAU O NATUR GRAFFIG AC ANNIFYR. NI FYDD 
UNRHYW UN O DAN 16 OED YN CAEL EI DDERBYN HEB 
RIANT NAC OEDOLYN PRIODOL 

H



£16 (consesiynau £14) 

£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7.50

£23

  

Dydd Sadwrn 20 Ebrill 7:30pm

The Drystones
Mae’r Drystones yn ddau berson 
un-ar-hugain oed o Wlad yr Haf 
sy’n chwarae cymysgedd bywiog 
o’u dehongliadau eu hunain o 
alawon gwerin traddodiadol a 
chyfansoddiadau gwreiddiol. 
Maent yn fedrus iawn ar y 
ffi dil, y gitâr a’r chwiban ac yng 
Ngw^  yl Glastonbury 2013 y nhw 
oedd “argymhelliad y dydd” 
Steve Lamacq. Er mai ond dau 
berson ydynt, maen nhw’n 
gwneud llawer o sw^  n!

Dydd Gwener 26 Ebrill 8pm

T.Rextasy
Croeso nôl i’r sioe wych hon sy’n 
dathlu cerddoriaeth Marc Bolan a 
T. Rex. Cyngerdd roc a rôl i bawb 
o bob oed – os ydych am brofi  
beth oedd sioe Marc Bolan yn y 
70au, dyma hi!

Dydd Mawrth 30 Ebrill 7:30pm

NATIONAL THEATRE WALES

The Stick 
Maker Tales
Mae’r bugail Geth Roberts (Llion Williams) 
yn heneiddio, ond mae’n dal i fyw ar ei 
ben ei hun, uchel yng Nghwm Elan. 
Yn storïwr naturiol, treuliodd ei fywyd cyfan 
yn gweithio’i fferm ar dirwedd wyllt a gwyntog. 

Ond yn awr mae Geth yn wynebu ei her fwyaf: mae ei olwg yn methu ac 
os na all weld, yna ni all weithio’r fferm.

Mae sioe un dyn Peter Cox, a berfformiwyd yn Saesneg, yn deyrnged o’r 
galon i gymunedau ffermio mynydd ledled Cymru

“a great duo to watch out for”
Johnny Coppin - Cyfl wynydd Arddangos 
Grwpiau Gwerin BBC Bryste



Dydd Iau 2 Mai  1:30pm

Elmer
Mae Elmer The Patchwork Elephant 
Show yn cynnwys 21 o bypedau 
cariadus, yn adrodd hanes eliffant 
sy’n sefyll allan o’r dorf –  gyda’i 
groen amryliw a’i synnwyr digrifwch 
– ond yn y pen draw mae’n 
sylweddoli bod ei ffrindiau bob  
amser wedi gwerthfawrogi ei 
nodweddion unigryw.

  

£12 (consesiynau £10) Plant £8

£23.50

Dydd Gwener 3 Mai 7:30pm

Jackson Live  
in Concert
Roedd gyrfa Michael Jackson wedi  
para dros bum degawd o gerddoriaeth,  
ac roedd bob amser ar flaen y gad o  
ran cerddoriaeth boblogaidd.

Mae’r deyrnged hon yn cynnwys ‘CJ’,  
cantor talentog sy’n ail-greu profiad  
Michael Jackson gyda’i ddehongliad  
syfrdanol o’i holl ganeuon clasurol.

Mae ganddo’r ddelwedd, y ‘moonwalk’  
a’r llais! Mae ei fersiynau o Thriller,  
Beat It a Billie Jean yn anhygoel.

Mae ‘Jackson Live in Concert’ yn dod â cherddorion a dawnswyr gwych a 
gwisgoedd anhygoel at ei gilydd, gydag wrth gwrs holl symudiadau dawns 
nodweddiadol y brenin pop diamheuol.

“a great duo to watch out for” 
Johnny Coppin - Cyflwynydd Arddangos 
Grwpiau Gwerin BBC Bryste

Dydd Mawrth 14 Mai –  
Dydd Gwener 17 Mai 7pm
Dydd Sadwrn 18 Mai  6pm

AAODS

Oklahoma
Mae’n 75 mlynedd ers i sioe gerdd glasurol 
Rodgers a Hammerstein ddod i’r llwyfan am 
y tro cyntaf ac mae AAODS wrth eu boddau i 
fod yn rhan o ddathliadau pen-blwydd gyda’u 
hadfywiad o’r darn hyfryd hwn o hanes  
theatr gerddorol.

O’r gân hynod enwog Oh, What a Beautiful Mornin’! i’r gân fyddarol 
“Oklahoma!” mae’r ddrama gerdd arobryn hon wedi bod yn ffefryn gan 
gynulleidfaoedd ers y cychwyniad wnaeth torri’r record ar y pryd.

£12 (consesiynau £11 Dydd Mawrth yn unig)  Cynhyrchiad Amatur H



£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7.50

Dydd Gwener 24 May 10am

ARAD GOCH

Rwtsh Ratsh  
Rala Rwdins  
gan Angharad Tomos

Mae Rala Rwdins yn dychwelyd i  
theatrau Cymru! Rwtsh Ratsh Rala  
Rwdins oedd cynhyrchiad cyntaf  
Arad Goch ac i ddathlu penblwydd  
y cwmni yn 30 oed, mae ar daith unwaith eto! 

Ymunwch â’r antur yng ngwlad Rwla, wrth  
i’n hoff gymeriadau geisio datrys cyfrinach fawr Dewin Dwl! 
Ysgrifennwyd gan awdur arobryn y gyfres, Angharad Tomos ac mae’n 
cael ei gyfarwyddo gan Jeremy Turner. 

Addas i blant 3-8 oed a’u teuluoedd.

Dydd Mercher 29 Mai 7:30pm

A KICK IN THE HEAD

Three Men In A Boat
Mae’r cynhyrchiad llawn hwyl hwn, yn  
sioe un-dyn yn cynnwys Giles Shenton yn  
chwarae cymeriad Jerome K Jerome.

Ymunwch â Jerome wrth iddo 
adrodd hanes hynod ddoniol ei 
wyliau cwch ar hyd yr Afon Tafwys 
ysblennydd gyda’i ddau gymar a 
Montmorency’r ci.  
Dewch i ymuno yn yr hwyl  
wrth i Giles Shenton gymryd y 
llyw a pheilot chi 
drwy’r hanesyn 
chwerthinllyd am 
ddynion yn ymddwyn 
yn wael wrth chwarae 
o gwmpas mewn 
cychod!

£6



@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

Swyddfa Docynnau

01873 850805
@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 

£12 (consesiynau £10) Myfyrwyr £5.50

£18

Dydd Gwener 31 Mai 7:30pm

Leather  
& Lace
The Rock Anthems  
and Power  
Ballads Show

Gallech ddisgwyl clywed traciau clasurol 
gan artistiaid fel Journey, Bon Jovi, Heart, 
Queen, Whitesnake, Europe, Boston, 
Cher, Foreigner, Bryan Adams, Alice 
Cooper, Aerosmith, Mr Mister, Extreme, 
KISS, Toto, Def Leppard a llawer, llawer 
mwy. Perfformir pob un gyda pharch 
a steil gyda sylw i fanylder y sain a’r 
golwg – bydd dim wigiau na spandecs 
gwirion yma!

Dydd Mawrth 4 Mehefin 7:30pm

COMPANY OF WOLVES

Achilles
Mae Achilles yn adrodd hanes arwr mwyaf y Groegwyr yn 
ystod rhyfel Caerdroea: sut mae ei ffrind gorau yn cael ei ladd 
gan Bencampwr Caerdroea, ei alar enbyd, a’i ddial ofnadwy. 
Mae’r cyfuniad syfrdanol o straeon, dawnsio a chân hwn yn 
ail-ddychmygu’r chwedl Roegaidd, gan ddweud am allfwriad  
dyn: llosgi allan ei fregusrwydd, ei gynddaredd, a’i ddynoliaeth.

Hyd 45 munud



Dydd Gwener  
7 Mehefin 7:30pm

Abba –  
Forever  
in Concert
Caiff golwg a sain  
unigryw Abba eu  
hail-greu gyda manylder  
anhygoel wrth i eiriau  
hyfryd Benny a Bjorn  
gael eu canu mewn  
harmoni gwych gan bob  
un o’r saith perfformiwr  
ar y llwyfan. Mae  
coreograffeg deinamig,  
gweledigaeth syfrdanol, cerddoriaeth o’r radd flaenaf a pherfformiad 
HOLLOL FYW yn sicrhau bod y deyrnged ABBA Forever yn cipio dychymyg 
y gynulleidfa o’r gân agoriadol i’r canu cynulleidfaol ar ddiwedd y  
ddwy awr.

Dewch i weld Bert yn coginio’n fyw  
ar y llwyfan. Tra bod y menyn, y siwgr, 
yr wyau a’r blawd yn cael eu cymysgu 
i wneud cacen flasus felly mae’r 
cynhwysion cerddorol yn cyfuno 
mewn sgôr hardd a dyfeisgar. Gyda’r 
gacen yn y popty, mae Bert a’i gyfaill 
Cherry’n canu caneuon gwirion, yn 
gwneud hud a lledrith, cerddoriaeth 
ac anhrefn wrth baratoi ar gyfer parti 
penblwydd arbennig. 

Mae’r sioe hyfryd hon wedi’i  
chynllunio gan dîm creadigol Arts 
Active yn arbennig ar gyfer y Proms 
Cymreig fel ei ‘Prom Tidli’. Mae’n gyfle 
gwych i blant dan 5 a’u teuluoedd i 
brofi cerddoriaeth yn rhyngweithiol, 
gyda cherddorion proffesiynol mewn 
amgylchedd hamddenol a hwyliog.

Hyd 55 munud

£23.50

Dydd Sadwrn 8 Mehefin 10:30am

Bert’s Magical  
Musical Kitchen 

£6.50 Tocyn Teulu £24 (i 4 o bobl)
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£22

£9.50 (consesiynau £8.50) Cynhyrchiad Amatur

Dydd Iau 20 Mehefi n 7:30pm

Johnny Cash 
Roadshow
Dyma brif deyrnged y DU i Johnny Cash 
a’r unig sioe a gefnogir gan y teulu Cash 
sy’n cipio hanfod sioeau Johnny Cash 
go iawn!  Yn cynnwys yr holl ganeuon 
mwyaf poblogaidd ynghyd â delweddau 
sgrin atgofus o fywyd Johnny Cash.

Dydd Sadwrn 22 Mehefi n 12:30pm & 6pm

Mayzmusik Summer 
Showcase 2019
Mae un o’r ysgolion celfyddydau perfformio mwyaf yn 
Ne Cymru yn cyfl wyno eu harddangosfa haf fl ynyddol yn arddangos talentau 
cerddorion, cantorion, dawnswyr ac actorion sy’n dysgu eu crefft yn yr 
Academi. Bydd perfformwyr rhwng 3 a 63 oed yn mynd â chi ar daith o’r 
WEST END i BROADWAY yn y perfformiad amrywiaeth hwn.

£6.50 Tocyn Teulu £24 (i 4 o bobl)

Dydd Iau 13 – Dydd Sadwrn 15 Mehefi n 7pm

ABERGAVENNY THEATRE GROUP

Haywire
Mae Alec wedi cynllunio ei fywyd 
domestig yn gyfrwys er mwyn iddo allu 
mynd ar wyliau gyda’i feistres heb i’w 
wraig amau dim. Beth allai fynd o’i le? 
Gyda mam oedrannus sydd wedi rhyddhau 
ei hun o’i chartref nyrsio, mab sydd wedi 
torri ei ffêr, merch feichiog iawn a’r ci, dyna’ch ateb – digon o bethau! 
Mae doniolwch di-ri yn y ffars wych hon gan Eric Chappell. Noson gomig 
sydd ddim i’w golli!

H

H



Mae sioe eleni yn arddangos  
perfformiadau gan y Mini Blasters del 
(dawnswyr ifanc 4-7 oed), Boys Blast 
(12 oed a hy ^ n), ATOMIC (dawns stryd), 
DiverseAbility (i bobl sydd ag  
anghenion ychwanegol), Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy a Connected 
Dance Company Sir Fynwy. 

Mae’n argoeli i fod yn noson gyffrous o ddawns, yn destament gwirioneddol i 
egni, ymrwymiad a brwdfrydedd ein holl gyfranogwyr.

£11 (consesiynau £9) 

Dydd Mawrth 25 Mehefin 7:30pm

Debashish 
Bhattacharya Trio
Gan gynnwys gitâr sleid Hawaiaidd o’i  
blentyndod yn y 1960au, dyfeisiodd y  
gitarydd Indiaidd Debashish arddull  
unigryw o gitar sleid Hindwstani ac mae 
wedi bod yn swyno cynulleidfaoedd ac 
artistiaid am dros bedwar degawd gyda’i 
gymysgfa unigryw o arddulliau ragas  
Indiaidd a chanu Tir Glas y gorllewin. 

Yng ngeiriau ‘Acoustic Guitar Magazine’, “Mae’n debygol na chlywch  
chi byth sleid acwstig well na hyn”. Gan gyfuno celfgarwch eithafol â  
chelfyddyd firain, mae Debashish wedi derbyn canmoliaeth fyd-eang, gyda 
dau enwebiad Grammy (2002, 2009) gwobr Songlines (2016) a Gwobr y 
BBC (2007), ac wedi ennill calonnau cynulleidfaoedd ledled y byd. Fe fydd 
Debashish yng nghwmni’r cantor enwog Anandi Bhattacharya a’r  
chwaraewr tabla o fri, Tanmoy Bose am noson o gerddoriaeth fythgofiadwy.

£8 (consesiynau £5) 

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf –  
Dydd Iau 11 Gorffennaf  7pm

King  
Henry VIII  
School  
Production
Ysgol King Henry VIII School yn cyflwyno eu cynhyrchiad blynyddol.
Edrychwch ar eu gwefan www.kinghenryviiischool.co.uk am fanylion.

H

H

£16 (concessions £14)

Dydd Sadwrn 29 Mehefin 7pm

Dance Blast  
Annual Showcase
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THEATR AWYR AGORED YNG 
NGERDDI CASTELL Y FENNI

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 7pm 

Dydd Sul 28 Gorffennaf 7pm

ILLYRIA

Frankenstein

ILLYRIA

The Tempest

PEIDIWCH AG ANGHOFIO DOD Â PHICNIC, DILLAD CYNNES 
A RHYWBETH I EISTEDD ARNO. DIODYDD POETH AC OER AR 
GAEL. CÐN TYWYS YN UNIG YM MEYSYDD Y CASTELL

Mae’n cynnwys sgôr â cherddorfa lawn, 
cast o gantorion proffesiynol, effeithiau 
llwyfan ysblennydd, pypedau – ac  
awgrym o’r hiwmor tywyll y mae Illyria 
yn enwog amdano. Mae’r sioe yn  
cynnwys themâu aeddfed ond mae’n  
addas ar gyfer pob oedran o 5 oed a  hy ^ n.

Mae’r ddrama, y credwyd oedd yr olaf i 
Shakespeare ysgrifennu ar ei liwt ei hun, 
yn un huawdl, yn procio’r  
meddwl ac yn anhygoel o ddoniol.  
Dros 400 o flynyddoedd ar ôl iddo  
gael ei ysgrifennu mae o hyd gan The 
Tempest y gallu o hyd i synnu! Mae’n 
llifo’n chwim, mae â steil, ac fe’i siaredir 
yn hyfryd (mae ysgolheigion ar ddwy 
ochr yr Iwerydd yn cytuno mai arddull 
perfformiad Illyria yw’r un Elisabethiaid 
mwyaf dilys sydd i’w weld).

£13 (concessions £11)

£13 (concessions £11)



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

Caiff y talebau rhodd eu cyfl wyno’n 

ddeniadol ac maent yn gwneud anrheg 

perffaith. Ar gael mewn symiau 

o £5, £10 a £20 ac ar werth 

o’r swyddfa docynnau.

Talebau Rhodd 
Theatr Y Borough



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

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 gyfl eusterau 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 2 oed, heblaw lle 
cafodd y theatr ei logi.

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 ffurfl en cais i’w lawrlwytho o 
wefan Hynt
www.hynt.co.uk

H

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

Noder: Codir ffi  archebu 
o £1 ar bob gwerthiant.
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.

  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
Boxoffi ceboroughtheatre@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 cyfl euster hwn ar gael ar gyfer 
digwyddiadau lle cafodd y theatr ei logi.



 
 

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

EBRILL

Mer 3 The Time Machine 7:30pm

Iau 4 Lucie Jones 7:30pm

Gwe 5 The History of Queen starring Magic 7:30pm

Maw 9 Cosi Fan Tutte 7:30pm

Gwe 12 His Way - The Frank Sinatra Story 7:30pm

Sad 13 An Evening with Elvis 7:30pm

Maw 16 Jack The Ripper – The Real Truth 7:30pm

Sad 20 The Drystones 7:30pm

Gwe 26 T.Rextasy 8pm

Maw 30 The Stick Maker Tales 7:30pm

MAI

Iau 2 Elmer The Patchwork Elephant 1:30pm

Gwe 3 Jackson Live in Concert 7:30pm

Maw14 – Gwe 17  Oklahoma 7pm

Sad 18 Oklahoma 6pm

Gwe 24 Rwtsh Ratsh Rala Rwdin 10am

Mer 29 Three Men In A Boat 7:30pm

Gwe 31 Leather & Lace 7:30pm

MEHEFIN

Maw 4 Achilles 7:30pm

Gwe 7 Abba – Forever in Concert 7:30pm

Sad 8 Bert’s Magical Musical Kitchen 10:30am

Iau 13 - Sad 15 Haywire 7pm

Iau 20 Johnny Cash Roadshow 7:30pm

Sad 22 Mayzmusik 12:30pm & 6pm

Maw 25 Debashish Bhattacharya Trio 7:30pm

Sad 29 Dance Blast Annual Showcase 7pm

GORFFENNAF

Maw 9 – Iau 11 King Henry VIII School Production 7pm

Sad 27 OUT DOOR EVENT Frankenstein 7pm

Sul 28 OUT DOOR EVENT The Tempest 7pm

DYDDIADUR DIGWYDDIAD HÂF / 2019

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




