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Sut i ddod o hyd i ni

Mae’r Borough Theatre 
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 

GWIRFODDOLI YN  
BOROUGH THEATRE, YFENNI
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli?

Ydych chi’n edrych am brofiad yn gweithio gyda’r cyhoedd ac yn 
helpu pobl I gael noswaith wych mas?

Oes gennych chi amser sbár I ddod yn wirfoddolodd Blaen Tŷ?

I gael mwy o wybodaeth neu gennych ddiddordeb cysylltwch á ni 
yn boxofficeboroughtheatre@monmouthshire.gov.uk

croeso

Design: savageandgray.co.uk  7502-19

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 y 
Borough Theatre?

Ymuno yn y sgwrs  
@YFenniBorough

Borough  
Theatre-Abergavenny 



£10  Cynhyrchiad Amatur 

Dydd Iau 23 Ionawr 7.30pm

ROBERTO RUISI, Feiolin  
a STEN HEINOJA, Phiano

Dydd Sadwrn 11 Ionawr 7pm

Welsh Wrestling

Dydd Gwener 24 Ionawr 
7.30pm

THEATRE AD HOC

Up Pompeii
Drama gan  
Miles Tredinnick

Cynhyrchiad di-dâl gyda  
chaniatâd arbennig  
Josef Weinberger

Yn seiliedig ar y cymeriadau gwreiddiol yng nghomedi ddrama’r BBC, 
Frankie Howerd, mae’r ddrama ddigri hon am y Pompeii hynafol yn 
dwyn atgofion o’r holl ffefrynnau teledu yn y ddrama hon. 

Reiat o’r dechrau i’r diwedd.

£18 (consesiynau £15) Myfyrwyr a Phlant £7.50

£12 (£9 y plentyn) Tocyn Teulu £35

Roberto Ruisi sef enillydd y wobr anrhydeddus 
Tillett Trust 2019 Debut ac sydd wedi 
ymddangos yn rownd derfynol cystadleuaeth 
y Royal Overseas League 2019. Mae wedi 
perfformio yn Washington, Delhi, Beijing 
a Neuadd Wigmoreyn Llundain fel rhan o 
Driawd piano Alessio ac mae wedi gwneud 
ei ymddangosiad cyntaf ar ben ei hun yn y 
Neuadd ym mis Hydref 2019.

Rydych wedi gweld hyn ar y teledu, ond 
dewch nawr i weld yr holl gyffro a chyfaredd 
y sêr o fyd reslo wrth iddynt ymladd â’i gilydd, 
a hynny mewn noson llawn hwyl ac adloniant 
sydd yn addas ar gyfer y teulu cyfan! 

Dewch i weld y prif sêr rhyngwladol yn 
ymrafael â’i gilydd yn ystod un noson arbennig.

Mae’r rhaglen yn cynnwys: 

BEETHOVEN –  Sonata ar gyfer y Feiolin a 
Phiano Rhif 1

DEBUSSY – Sonata ar gyfer y Feiolin a Phiano
STRAUSS – Sonata ar gyfer y Feiolin a Phiano
RAVEL– TZIGANE

H
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Dydd Iau 30 Ionawr tan  
Ddydd Sadwrn 1 Chwefror 7pm

ABERGAVENNY THEATRE 
GROUP

Trivial Pursuits
Dyma’r dramodydd diweddar  
Frank Vickery ar ei orau o ran 
comedi, gydag ymadroddion un 
llinell ysgytwol, eiliadau slapstic  
go iawn a ffars llawn hiwmor. 

Barbeciw ar noson o haf yw’r 
olygfa wrth i Gymdeithas Operatig 
Trealaw a’r Dalgylch ddod ynghyd. 
Mae’r ddrama ar gyfer y tymor 
nesaf i’w chyhoeddi ond mae 
Nick, rheolwr busnes y gymdeithas, 
wedi addo sioe wahanol a’r prif rannau i bedwar person 
gwahanol. Wrth i’r noson fynd rhagddi a’r alcohol yn llifo, 
mae yna dro trwstan annisgwyl ar y diwedd.

£10 (consesiynau £9)  Cynhyrchiad Amatur

‘Yn eich swyno a mwy’   
Oxford Theatre Review

‘Un o draethwyr gorau’r 
DU’  Ian Macmillan  
BBC Radio 3

Mae’r gaeaf yn gyfnod olrhain straeon! Pa ffordd 
well i dreulio noson dywyll na gwrando ar stori 
dylwyth teg hudol sy’n cael ei thraddodi ag 
awch ac angerdd gan Daniel ac Oliver? 

Byddwch yn barod i  
ganu gyda hwy, mynd  
i’r uchelfannau a’r  
iselfannau, cwrdd â  
dieithriaid dirgel, profi  
troeon trwstan ac ambell  
beth i’ch synnu!

Mewn chefnogaeth  
o’r maer o elusen  
Y Fenni.

£8.50 H

H

Dydd Sadwrn 25 Ionawr 6pm

Twice Upon A Time
Dwy stori dylwyth teg sy’n  
cael eu perfformio gan  
DANIEL MORDEN (stori) and  
OLIVER WILSON-DICKSON (ffidil)



£21

£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7

Dydd Mawrth 4 Chwefror 7.30pm

Stones Throw,  
Lament of the Selkie
Wedi ei ysgrifennu, cyfansoddi a’i  
berfformio gan Rachel Taylor-Beales  
mewn cydweithrediad â Lucy Rivers. 

Yn gwau straeon o drawma a  
llwyddiant, drwy gyfrwng caneuon 
cyfareddol, delweddau a’r gair llafar.  
Yn cysylltu chwedloniaeth hynafol  
gyda bodau modern.... yn cerdded ar  
hyd y ffin lle y mae’r môr yn cwrdd â’r  
tir, er mwyn ceisio canfod pwy ydych. 

Perfformiad o ganeuon, straeon a 
delweddau, sydd yn cymysgu’r hyn sydd  
yn wir a’r hyn na sy’n wir: Dwy fenyw. Dwy 
fam. Llawer o straeon... yn profi trawma a 
cholled, er mwyn canfod eu hunain.

O ddyddiau cynnar recordiau Tamla Motown, Stax a Atlantic  
i’r blynyddoedd disco a thu hwnt (ewch i nôl y ‘flairs’!).
Byddwch yn barod i glywed y clasuron gan Stevie Wonder, Isley 
Brothers, Supremes, Gladys Knight, Marvin Gaye, Aretha Franklin, 
Donna Summer, Candi Staton, Whitney Houston a llawer iawn mwy 
o berfformwyr sydd dal yn ein hannog i ganu a dawnsio.

‘Eithriadol’  Folk Radio UK

‘Rhagorol’  BBC Radio Wales

‘Hynod Uchelgeisiol’  Fatea 

Dydd Gwener 7 Chwefror 7.30pm

Soul Train



£8.50 Ysgolion £6 Athrawon am Ddim

£8 (consesiynau £7)

Dydd Iau 27 Chwefror 11am

Muckers
Presented by the egg,  
Oxford Playhouse, Theatr Iolo  
a Conde Duque

Mae Paloma wastad wedi chwarae 
gyda Pichón. Maent yn gwisgo 
fel teigrod, dawnswyr fflamingo, 
breninesau, brenhinoedd a Lady 
Gaga. Yna, un diwrnod, mae golau 
gwyn llachar yn glanio ar Paloma, 
ac mae’n ymddangos fod y dyddiau 
o wisgo gwisgoedd ffansi, rhedeg 
yn wyllt a chael hwyl ar ben... …

Byddwch yn torri’ch bol yn 
chwerthin ond eto mae’n angerddol 
ac yn ein cyflwyno i’r grymoedd 
dirgel anweladwy sydd yn 
dylanwadu arnom heb yn wybod i 
ni. Ymunwch gyda Paloma ar daith 
fagnetig, hudolus a brwnt.

‘Rhagorol o ddyrys’  The Guardian

‘Rhaid i bawb o bob oedran i weld 
y ddrama.’  Exeunt Magazine

Dydd Sul 1 Mawrth 7.30pm

St David’s Day Concert
Dathliad gyda Chôr Meibion  
Blaenafon a pherfformwyr lleol.

Yn cael ei gyflwyno gan yr A4B  
er budd Theatr y Fwrdeistref 

H

£5.50 Llun a Mawrth / £6.50 Mercher ac Iau / £7.50 Gwen a Sad

(Gostyngiad o 50c i Blant a’r Henoed / 10% o ostyngiad i grwpiau 
o 20 neu fwy ar ddydd Llun a dydd Mawrth) Cynhyrchiad Amatur

H

Dydd Llun 17 - Dydd Iau 20 
Chwefror 7pm
Dydd Gwener 21 Chwefror 
2.30pm & 7pm
Dydd Sadwrn 22 Chwefror 
1.30pm & 6pm

Pan fydd y Abanazar drwg a chyfrwys yn 
ceisio cael Aladdin i’w helpu er mwyn 
hawlio cyfoeth di-ri, nid yw’n sylweddoli 
na fydd pob dim yn digwydd fel y myn. 
Er mwyn canfod beth sy’n digwydd, 
ymunwch gyda ni yn ystod hanner tymor 
mis Chwefror yn y pantomeim deuluol 
glasurol a thraddodiadol hon.

ABERGAVENNY  
PANTOMIME COMPANY

Aladdin



Coreograffi deinamig di-stop, 
ag elfennau gweledol gwych a 
pherfformiad BYW sydd yn sicrhau 
bod y sioe deyrnged hon i ABBA 

Forever yn hawlio sylw’r gynulleidfa 
o’r dechrau i’r diwedd wrth i 
bawb gyd-ganu yn ystod yn sioe 
wefreiddiol hon dros ddwy awr.

£23.50

£20 (consesiynau £18)

Mae’r gerddoriaeth wahanol, sydd wedi 
ennill sawl gwobr, yn gwyntyllu dulliau’r 
traddodiadau Celtaidd ac yn rhoi gwedd 
newydd ar y gerddoriaeth; mae’n 
unigryw ac wir yn dda - cyfuniad heb ei 
ail o gerddoriaeth byd eang a gwreiddiau 
Celtaidd, a chaiff ei gyflwyno gyda 
hiwmor da, egni, llawenydd ac angerdd. 

‘Perfformio’n fyw yw’r mynegiant 
mwyaf o’u celfyddyd ar gyfer y 
band yma... mae’r ddawn sydd 
ganddynt i gyffroi a bywiocau 
cynulleidfa yn ddigymar’ (folkradio.
co.uk); maent yn ‘unigryw ymhlith 
eu cyfoedion’  Songlines

Dydd Iau 5 Mawrth 7.30pm

Jamie Smith’s Mabon

Dydd Gwener 6 Mawrth 7.30pm

ABBA Forever



I’m Still Standing yw’r sioe deyrnged 
fwyaf newydd a chyffrous yn y DU 
ar gyfer Elton John.

Wedi gwerthu mwy 300 miliwn 
o recordiau, Syr Elton John yw’r 
cyfansoddwr a chanwr mwyaf 

llwyddiannus ei genhedlaeth. Yn un 
o brif sêr y byd a rhestr ddiddiwedd 
o ganeuon anhygoel! O Rocket Man 
i Tiny Dancer, mae’r sioe I’m Still 
Standing yn rhoi’r “Elton Ifanc” yn 
ôl ar y llwyfan ar ei orau.

Dydd Sadwrn 21 Mawrth 7.30pm

I’m Still Standing 

£20

£13  Cynhyrchiad Amatur H

Dydd Iau 12 Mawrth i ddydd 
Sadwrn 14 Mawrth 7.30pm

CONCEPT PLAYERS

Betty Blue Eyes
Mae gwaith Alan Bennett, A 
Private Function, yn cael ei droi’n 
sioe gerdd ddoniol sy’n olrhain 
hanes Prydain yn y 1940au. 
Mae Betty Blue Eyes yn stori 
hyfryd sydd yn cynnwys llawer o 
ganeuon a dawnsio. 



@YFenniBorough
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£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7 

O’r sawl a fu’n gyfrifol am greu 
llwyddiannau fel Christmas Gothic, 
Austen’s Women, Jane Eyre: An 
Autobiography, Dalloway, Female 
Gothic, a The Time Machine.

Awst 5ed, 1962: Monroe yn cael ei 
chyflwyno mewn ffordd nad ydym 
wedi ei gweld o’r blaen: ar ben ei 
hun yn yr ystafell wely mewn gwn 
gwisgo a dillad isa’; dim hudoliaeth, 
dim masgiau. Wedi cymryd gorddos o 
dabledi, mae’r fenyw sydd y tu nôl i’r 
eicon yn datgelu ei bywyd anhygoel, 
yn ein tywys drwy ei hatgofion o’i 
pherthnasau agosaf. 

Gyda dihiryn yn ei ffonio’n barhaus, 
mae’r eicon o Hollywood yn cyfaddef 
pob dim (Joe DiMaggio, Clark Gable, 
Arthur Miller, ei mam – mae pob 
dim wedi ei gynnwys), gan ddatgelu 
ymennydd craff a chorff amherffaith, 
ac mae’n ein harwain hyd at eiliad ei 
marwolaeth.

Wedi ei ysgrifennu a’i gyfarwyddo 
gan Elton Townend Jones (Dalloway, 
Orlando, Jane Eyre: An Autobiography, 
The Time Machine). Wedi ei berfformio 
gan Lizzie Wort (RSC - The Magician’s 
Daughter, Animal Farm). Enillydd y 
Wobr Golygyddion Three Weeks.

Dydd Gwener 27 Mawrth 7.30pm 

Arrive Dance Platform
Mae Arrive Dance Platform, a gyflwynir gan 
Gwmni Dawnsio Ransack yn dwyn artistiaid 
dawnsio newydd ynghyd er mwyn arddangos 
eu gwaith a’u syniadau diweddaraf o ran 
coreograffi. Byddant yn arddangos gwaith newydd 
6 coreograffydd eofn a chwmnïau dawnsio gan 
gynnwys Cwmni Dawnsio Ransack.

£10 (consesiynau £8.50)

A ydych chi yn goreograffydd neu’n ddawnsiwr sydd am rannu eich  
gwaith yn yr Arrive Dance Platform? E-bostiwch: info@ransackdance.co.uk

Dydd Mawrth 31 Mawrth 7.30pm

DYAD PRODUCTIONS

The Unremarkable Death  
of Marilyn Monroe



Dydd Sadwrn 4 Ebrill 7.30pm

From Gold to Rio

Dydd Iau 9 Ebrill 7.30pm

Beach Body Ready

Dathlu cerddoriaeth Spandau 
Ballet a Duran Duran
Gyda mwy na 20 cân yn 10 cân 
uchaf y siartiau, mae’r sioe 2 awr 
yn gyfle i wrando ar glasuron 
di-ri gan gynnwys Gold, Rio, True, 
The Reflex, Thru the Barricades, 
Save A Prayer, Lifeline, Girls on 
Film - a llawer iawn mwy, a bydd y 
gynulleidfa’n sicr yn gofyn am fwy!

Yn eillio? Yn dal yr haul? Yn gwneud gormod o 
ymarfer corff? Yn yfed sŵp cabaets? Yn llewygu’ch 
hun? Peidiwch â thrafferthu, ni wedi rhoi’r gorau 
iddi. Casglwch eich ffrindiau a’r bisgedi a dewch 
i wylio Beach Body Ready! Ymunwch â’r Roaring 
Girls am sioe a fydd yn sicr yn gwneud i chi deimlo’n 
well a’n rhoi dau fys i’r cyfryngau sydd yn dweud 
wrthym sut y dylem edrych.

£23

£14 (consesiynau £12) Myfyrwyr £7

£23

Dydd Gwener 3 Ebrill 7.30pm

Back to Bacharach
Cyfle i wrando ar gyfres o 
ganeuon pop clasurol fel Alfie, 
What The World Needs Now, 
Do You Know The Way To San 
Jose, Walk On By, The Look of 
Love, Anyone Who Had A Heart, 

‘Yn hawlio sylw, yn ddoniol a 
chynhwysol’  The Guardian

Twenty Four Hours From Tulsa, I Say 
A Little Prayer For You, That’s What 
Friends Are For, I’ll Never Fall IN 
Love Again, What’s New Pussycat?, 
Raindrops Keep Falling On My Head  
a llawer iawn mwy.
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Dydd Sadwrn 18 Ebrill 7.30pm

Dire Streets 
Taith Dathlu 
Brothers in Arms 
yn 35 mlwydd oed
Sioe dwy awr gan gynnwys 
perfformiad byw o’r albwm 
o’r dechrau i’r diwedd, 
yn ogystal â’r caneuon 
clasurol poblogaidd 
o’r albymau eraill a 
pherfformiadau byw arwrol.

£20 

£18 (consesiynau £15) Myfyrwyr a Phlant £7.50

Mae’r Triawd Piano Minerva 
wedi sefydlu eu hunain fel un o’r 
triawdau ifanc mwyaf cyffrous yn 
y DU ac mae eu perfformiad wedi 
ei ddisgrifio fel “hynod gyfoethog, 
taranllyd a thelynegol” (Classic FM).

Dydd Iau 16 Ebrill 7.30pm

Minerva Piano Trio 

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

BEETHOVEN – Trio in D “Ghost”
RACHMANINOV – Elegiac Trio
MENDELSSOHN – Piano Trio in C minor



Mae Owen Money yn ei ôl 
gyda Juke Box Heroes 3! Mae’r 
cyflwynydd a’r diddanwr 
poblogaidd o fyd radio a theledu 
yng Nghymru ar y llwyfan gyda’i 
fand ei hun a rhai gwesteion 
arbennig, a byddant yn talu 
teyrnged i rai o arwyr y byd 
cerddorol gan gynnwys Tina 
Turner, Neil Diamond, The Beach 
Boys a rhai o’r arwyr mwyaf o 
gerddoriaeth Soul.

Dydd Sadwrn 25 Ebrill 7.30pm

Owen Money  
Juke Box  
Heroes 3 Tour 

£17

Dydd Gwener 24 Ebrill 8pm

Mark Steel
Every Little Thing’s  
Gonna Be Alright
Rhai blynyddoedd yn ôl, roedd yn ymd-
dangos yn annhebygol bod y DU yn mynd 
i bleidleisio i adael yr UE; roedd yna wrth-
blaid resymol i’r Llywodraeth Dorïaidd; 
roedd Donald Trump yn glown nad oedd 
yn mynd i faeddu Hillary Clinton ac oedd 
Mark yn briod a’n byw bywyd delfrydol, 
ond ers hynny, mae pob dim wedi mynd  
i’r gwellt! Ond peidiwch â phoeni  
gan fod Mark yn credu Every Little  
Thing’s Gonna Be Alright.

Yn addas ar gyfer y sawl sy’n  
14 mlwydd oed a’n hŷn

£15
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Mae Birdie wrth ei bodd yn cadw pob dim. 
Mae’r cymdogion yn ei galw yn gnaws a’n hen 
wrach, er nad yw’r rhan fwyaf o bobl erioed 
wedi cwrdd â hi. Maent yn credu fod yr hyn 
y mae’n casglu yn peryglu ac yn effeithio’n 
andwyol ar brisiau tai. Ond nid sbwriel yw 
hyn. Dyma ei gwaith ac mae’n bodoli gan i 
rywbeth pwysig iawn gael ei ddwyn wrthi rhai 
blynyddoedd yn ôl; nid yw Birdie wedi medru 
gollwng gafael ar ddim byd ers hynny. 

Mae’n fodlon gwneud unrhyw beth er 
mwyn cael y peth amhrisiadwy yma yn ôl. 
Unrhyw beth o gwbl. 

Mae’r trysor cenedlaethol Su Pollard yn 
rhoi perfformiad gwefreiddiol ar ben ei hun 
o’r ddrama dywyll hon gan enillydd y wobr 
Fringe First, Philip Meeks (Kiss Me Honey, 
Honey!, Murder, Margaret and Me). 

Dydd iau 30 Ebrill 7.30pm

Harpy 
Yn cynnwys Su Pollard

£18 (O dan 16 £10)

Band sydd yn taflu corff ac enaid 
i bob perfformiad ac yn llwyddo i 
bontio’r gagendor rhwng y llwyfan 
a’r gynulleidfa. Gyda chaneuon 
anthemig, caneuon swynol a sioe 
fyw aruthrol. 

Gyda cherddoriaeth egnïol, sy’n 
eich annog i ddawnsio a’u doniau 
ar y llwyfan, mae Hope & Social yn 
cynnig profiad na ddylid ei golli. Mae’r 
band yma yn hoffi cynnwys pobl ym 
mhopeth y maent yn ei wneud.

Dydd Mercher 29 Ebrill 7.30pm

Hope & Social

£18 (consesiynau £14)

Wedi eu disgrifio  
‘fel un o’r pum band 
byw gorau yn y DU’   
The Independent 

★★★★★ ‘Mae Su Pollard 
yn rhoi perfformiad gorau ei 
bywyd, dyma tour-de-force 
o gomedi a drama sydd wedi 
eu dwyn ynghyd mewn darn 
o theatr sydd wedi ei greu’n 
wych.’  THEATRE WEEKLY 



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 
cyflwyno’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  
y Borough  
Theatre



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 llogi. Mae’r Borough Theatre ar gael 
i’w llogi 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 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 ffurflen 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.

WYNEB YN WYNEB
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 
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.



 
 

IONAWR

Sad 11 Welsh Wrestling 7pm

Iau 23 Roberto Ruisi, Feiolin And Sten Heinoja, Phiano 7.30pm

Gwe 24 Up Pompeii 7.30pm

Sad 25 Twice Upon A Time 6pm

Iau 30 - Sad 1 Feb Trivial Pursuits 7pm

CHWEFROR

Maw 4 Stones Throw - Lament of the Selkie 7.30pm

Gwe 7 Soul Train 7.30pm

Llun 17 - Iau 20 Aladdin 7pm

Gwe 21 Aladdin 2.30pm & 7pm

Sad 22 Aladdin 1.30pm & 6pm

Iau 27 Muckers 11am

MAWRTH

Sul 1 St David’s Day Concert 7.30pm

Iau 5 Jamie Smith’s Mabon 7.30pm

Gwe 6 ABBA Forever 7.30pm

Iau 12 - Sad 14 Betty Blue Eyes 7.30pm

Sad 21 I’m Still Standing 7.30pm

Gwe 27 Arrive Dance Platform 7.30pm

Maw 31 The Unremarkable Death of Marilyn Monroe 7.30pm

EBRILL

Gwe 3 Back to Bacharach 7.30pm

Sad 4 From Gold to Rio 7.30pm

Iau 9 Beach Body Ready 7.30pm

Iau 16 Minerva Piano Trio 7.30pm

Sad 18 Dire Streets 7.30pm

Gwe 24 Mark Steel: Every Little Thing’s Gonna Be Alright 8pm

Sad 25 Owen Money Jukebox Heroes 7.30pm

Mer 29 Hope & Social 7.30pm

Iau 30 Harpy (yn cynnwys Su Pollard) 7.30pm

DYDDIADUR DIGWYDDIADAU GWANWYN / 2020

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

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


