
  

 

 

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: Perfformiadau Awyr Agored yn CHAPTER 
 
GWYBODAETH I GYNULLEIDFAOEDD: Diogelwch a Chwestiynau Cyffredin 
 

Sut i Archebu  

• Lle bo’n bosib, dylid archebu tocynnau ar-lein drwy ein gwefan: www.chapter.org. Os 
nad oes modd gwneud hyn, yna gellir eu harchebu wyneb yn wyneb wrth ein Desg 
Wybodaeth yn agos at y brif fynedfa. Dylech nodi na allwn gymryd archebion dros y ffôn 
bellach. 
 

• Gan fod ein capasiti’n llai, rydyn ni’n annog cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw er mwyn 
osgoi cael eich siomi os byddwn ni’n llawn.  
 

• Wrth archebu, ceisiwch brynu ar gyfer eich grŵp cyfan er mwyn sicrhau y gallwch 
eistedd gyda’ch gilydd – yn unol â chanllawiau, gallwch eistedd gyda hyd at 6 ffrind neu 
aelod teulu.  
 

• Mae croeso i chi ddod mewn grwpiau sy’n fwy na 6, ond bydd angen i chi eistedd mewn 
ardaloedd ar wahân a glynu at y rheol dwy fedr drwy’r perfformiad.  
 

• Bydd tocynnau’n cael eu dosbarthu fel e-docynnau i’w defnyddio ar eich dyfais symudol 
neu i’w hargraffu gartref. Os nad oes modd chi argraffu na dod â thocyn digidol, 
siaradwch ag aelod o staff wrth ein Desg Wybodaeth. 
 

• Er ein bod ni’n gofyn am eich manylion wrth archebu, allwn ni ddim defnyddio’r rhain ar 
gyfer ‘Tracio ac Olrhain’, felly gofynnwn i chi gydweithredu a darparu manylion eich 
grŵp cyfan wrth i chi gyrraedd. 

 

Gwybodaeth am Seddi  

 
• Bydd y perfformiadau’n cael eu cynnal yn ein maes parcio cefn. Gofod awyr agored yw 

hwn, a does dim gwres na gorchudd oddi wrth glaw na haul poeth, felly sicrhewch eich 
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bod chi’n gwisgo’n briodol.  
 

• Bydd seddi’n cael eu darparu a byddant yn cael eu rhannu i ardaloedd bach i hyd at 6 
pherson. Os oes mwy na 6 yn eich grŵp, bydd angen i chi eistedd mewn grwpiau ar 
wahân. 
 

• Rhaid gwisgo mygydau wrth gyrraedd ac wrth symud o gwmpas yr adeilad. Gallwch 
dynnu’ch mygydau pan fyddwch chi’n eistedd yn yr awyr agored. Bydd aelodau staff yn 
gwisgo mygydau wrth ryngweithio gyda chi. 
 

• Os oes gennych ofynion hygyrchedd, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost i 
ticketing@chapter.org 

 

Cyrraedd y lleoliad 

• Rydyn ni wedi’n lleoli yn Nhreganna, ac mae’n hawdd ein cyrraedd o ganol y ddinas yn y car, 
ar fws, ar feic neu mewn tacsi. Gallwch ddal bysiau rhif 17 ac 18 (arhosfan Canolfan 
Gelfyddydau Chapter) bob 5 munud o ganol Caerdydd.  
 

• Dylech nodi bod y maes parcio ar gau er mwyn gwneud lle i’r llwyfan ar gyfer y perfformiad 
yma, a’r maes parcio agosaf yw Stryd Harvey, sydd ond dwy funud ar droed o Chapter ac 
sydd am ddim ar gyfer y ddwy awr gyntaf. Mae rhagor o wybodaeth yma.  
 

• I gael rhagor o wybodaeth am sut i gyrraedd Chapter a pharcio, a gwybodaeth ddefnyddiol 
arall, ewch i: https://www.chapter.org/cy/ymweliad/ble-ydyn-ni/  

 

Ar ôl Cyrraedd  

• Ni ddylech gyrraedd mwy na 15 munud cyn y sioe.  
 

• Ewch i mewn i’r adeilad drwy’r prif ddrysau blaen – bydd angen i chi wisgo mwgwd.  
 

• Bydd ein tîm blaen y tŷ yn eich croesawu ac yn dangos i chi ble i fynd, gan ddangos y 
gorsafoedd diheintio a’r cyfleusterau.  
 

• Byddwch wedi cael tocyn â chod QR drwy e-bost ar ôl archebu. Dylech fod â hwn yn 
barod ar eich ffôn clyfar neu lechen, neu wedi’i argraffu. Os nad oes modd chi argraffu 
gartref, siaradwch ag aelod o staff wrth y Ddesg Wybodaeth. 
 

• Ar ôl i’ch tocyn gael ei sganio, byddwch yn cael eich tywys i’ch sedd. Gan fod angen i ni 
fod yn ofalus wrth osod pobl i eistedd mewn grwpiau, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar 
gyda’r broses yma.  
 

• Gallwch gadw pramiau ac eiddo gyda chi. Mae diodydd a byrbrydau ar gael o’n caffi bar.  

 

Defnyddio’r adeilad  
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• Dylid gwisgo mygydau pryd bynnag fyddwch chi y tu mewn i’r adeilad (oni bai eich bod 
wedi’ch eithrio). 
 

• Mae tai bach, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod, yn y prif adeilad. Serch hynny, 
anogwn y gynulleidfa i ddefnyddio’r tŷ bach cyn gadael y tŷ gan fod y sioeau’n gymharol fyr, 
a dydyn ni ddim am i chi fethu unrhyw beth.  
 

• Mae ein caffi a’n bar ar agor. Mae croeso i chi ddod heb archebu lle, ond anogir eich bod yn 
archebu er mwyn cael sicrwydd bwrdd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
https://www.chapter.org/cy/bwyd-diod/. Mae croeso i chi brynu diodydd a byrbrydau poeth 
ac oer o’r ardal bwyd-i-fynd i’w mwynhau yn ystod y perfformiad. 

 

Y Sioe  

• Mae Perfformiad Awyr Agored Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn para 45 munud, ac 
mae’n cynnwys dau ddarn dawns byr, a chyfle dewisol i ddawnsio eich hunan. Bydd 
dawnswyr y Cwmni’n dysgu symudiadau i’r gynulleidfa ar ddiwedd y sioe. 
 

• Does dim egwyl, ond bydd oedi byr rhwng y darnau dawns wrth i’n dawnswyr newid 
gwisgoedd.  
 

• Bydd rhaglen ddigidol am ddim ar gael yma (mae’n cynnwys gwybodaeth am y dawnsfeydd 
ynghyd â fideos am sut cawson nhw eu creu).  
 

• Mae’r sioe’n addas i bobl o bob oed, ac mae’n dangos dawns hwyliog a thrawiadol gyda 
cherddoriaeth gyffrous.  
 

• Mae’r sioe’n weledol iawn, heb eiriau llafar, ond mae 15 munud olaf y perfformiad yn gofyn 
i’r gynulleidfa ddilyn cyfarwyddiadau llafar. Mae’n bosib y byddai aelodau cynulleidfa 
B/byddar yn cael budd o ymuno ar ddydd Sadwrn 7 Awst, pan fydd y perfformiadau 2yp a 
4yp yn cynnwys dehongliad Iaith Arwyddion Prydain gan Claire Anderson.  

 

Ar ôl y Sioe  

• Ar ôl i’r sioe ddod i ben, bydd angen i chi aros yn eich seddi tan i’r tywyswyr eich tywys oddi 
yno. Mae hyn er mwyn cadw pellter a diogelwch, a diolchwn i chi ymlaen llaw am eich 
amynedd.  
 

• Bydden ni’n falch iawn o glywed eich barn am y sioe, a bydd arolwg yn cael ei anfon atoch 
chi drwy e-bost, felly mae croeso i chi ei lenwi, neu anfon neges aton ni ar Twitter, Instagram 
neu Facebook drwy @ndcwales.  
 

• Os gwnaethoch chi fwynhau’r sioe, ewch i www.ndcwales.co.uk i ddysgu mwy am Gwmni 
Dawns Cenedlaethol Cymru ac i ymuno â’r rhestr e-bost. 

 

Cwestiynau Cyffredin 
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Am beth mae’r sioe?  
Mae’r Perfformiad Awyr Agored yma’n dathlu’r ffaith bod modd dawnsio unwaith eto, a bydd dwy 
ddawns a chyfle i chi gael bwgi o’ch seddi! Does dim stori benodol, ond mae’r sioe’n ddoniol, ac mae 
ganddi wisgoedd lliwgar, cerddoriaeth fyw, a symudiadau dawns trawiadol.  

Pa mor hir yw hi?  
45 munud heb egwyl, ond bydd seibiant byr rhwng y perfformiadau wrth i’r perfformwyr newid eu 
gwisgoedd. 

A yw’n addas i blant?  
Ydy! Mae’r Perfformiad Awyr Agored yn addas i’r teulu cyfan, mae’n lliwgar ac yn llawn hwyl. Er nad 
yw wedi’i greu ar gyfer plant yn benodol, mae modd i bawb ei fwynhau, a bydd cyfle i losgi rhywfaint 
o egni yn ddiogel ar y diwedd.  

Oes angen i fi archebu ymlaen llaw?  
Gan fod capasiti ein cynulleidfa’n llai, bydden ni’n eich annog i archebu, ond os oes tocynnau ar gael 
ar y dydd, gallwch eu prynu hyd at awr cyn y perfformiad o’n Desg Wybodaeth neu ar-lein. 

Pa seddi fydd yno?  
Bydd seddi plastig yn cael eu darparu a’u glanhau rhwng perfformiadau. Gan fod hwn yn 
ddigwyddiad awyr agored, does dim gorchudd ar y seddi. Dylech wisgo’n briodol os yw hi’n oer, yn 
glawio neu’n boeth.  
 
Oes angen i fi wisgo mwgwd?  
Nac oes, gan mai perfformiad awyr agored yw hwn, does dim angen gwisgo mygydau. Byddwch chi’n 
eistedd mewn grwpiau o ffrindiau neu deulu, o leiaf 2 fedr oddi wrth aelodau eraill o’r gynulleidfa. 
Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, mae gofyn i chi wisgo mwgwd wrth ddefnyddio’r cyfleusterau 
neu wrth fynd i’r adeilad am unrhyw reswm arall.  

Alla i eistedd gyda fy ffrindiau?  
Gallwch! Mae’r perfformiadau yma’n gyfle gwych i gwrdd yn ddiogel â hyd at 6 ffrind tu allan. Os 
ydych chi am eistedd gyda’ch gilydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu eich tocynnau fel 
grŵp.  

Alla i ddefnyddio’r tai bach ar y safle?  
Gallwch, bydd cyfleusterau tŷ bach ar gael ac arwyddion i’ch tywys yno. Cofiwch wisgo eich mwgwd 
pan fyddwch chi yn yr adeilad.  

Beth fydd yn digwydd os bydd hi’n glawio?  
Os yw’r tywydd yn wlyb, fydd hi ddim yn ddiogel dawnsio. Ar ddiwrnodau gwlyb, bydd 
perfformiadau un ai’n cael eu canslo neu eu gohirio. Os bydd hyn yn digwydd, bydd ein tîm yn 
cysylltu gyda chi gydag opsiynau.  
 
Beth yw’r polisi ad-daliad?  
Ni fyddwn yn cynnig ad-daliadau na chyfnewidiadau, oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo. Os 
yw’r tywydd yn tarfu ar y digwyddiad, byddwn ni’n cysylltu â chi cyn gynted â phosib ac yn darparu 
ad-daliad llawn. Os byddwch yn sâl neu os bydd angen i chi hunanynysu, yn anffodus allwn ni ddim 
cynnig ad-daliad i chi. Peidiwch â dod os oes gennych symptomau COVID-19.  

Pa weithdrefnau diogelwch COVID sydd ar waith?  
Yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, mae’r holl berfformwyr yn gwneud profion llif unffordd 
yn rheolaidd, ac yn dawnsio’n bell o’i gilydd a’r gynulleidfa. Yn Chapter, rydyn ni’n glynu’n llym at 
holl ganllawiau’r llywodraeth, gan gynnwys darparu gorsafoedd diheintio, gwisgo mygydau, a 
glanhau’n rheolaidd. Rydyn ni hefyd yn Tracio ac Olrhain, a bydd eich manylion yn cael eu cadw ar 



gyfer Tracio ac Olrhain pan fyddwch chi’n archebu tocyn.  
 


