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Rydym wrth ein bodd i’ch hysbysu y gallwn nawr eich gwahodd 
i fynychu’r diwrnod agored yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a 
Drama yn bersonol. Rydym yn llawn cyffro ond hefyd yn 
sylweddoli bod diogelwch ymwelwyr, staff a myfyrwyr yn 
bwysig dros ben. Fel y gallwn ei wneud yn brofiad diogel i 
bawb, bydd angen i chi wisgo masg pan fyddwch yn symud o 
amgylch campws y Coleg, a hefyd i gadw 2 fetr oddi wrth y 
gwesteion eraill. 
 
Er mwyn diogelwch pawb, rydym hefyd yn tracio niferoedd yr 
achosion Covid ar y campws yn ddyddiol. Os byddwn yn 

cofnodi cynnydd yn y niferoedd, efallai y bydd angen i ni symud y 
diwrnod agored ar-lein a rhoddir gwybod i chi am hyn drwy e-
bost mewn da bryd. Gan gofio hyn, os ydych yn archebu 
tocynnau i deithio ac yn trefnu llety dros nos er mwyn mynychu, 
byddem yn eich cynghori i wirio’r telerau canslo a’ch yswiriant. 
 
Gan fod llai o bobl yn gallu bod yn y Coleg ar unrhyw adeg 
oherwydd y cyfyngiadau Covid, mae’n ddrwg gennym eich 
hysbysu y gallwn ond caniatáu un gwestai gyda phob 
ymwelydd.  

10am – 11am 11am - 12pm

DESG WYBODAETH: FEL Y GALLWCH OFYN UNRHYW GWESTIYNAU A ALLAI FOD GENNYCH

12pm - 1pm 1pm - 2pm 2.30pm - 5pm 

Cofrestru Grŵp 1 
Teithiau Tywys o 
amgylch y Campws 
 
Grŵp 2 
Sgwrs gan Sean Crowley 
ynglŷn â’r cwrs 
Cynllunio ar gyfer 
Perfformio  

Grŵp 1 
Sgwrs gan Sean Crowley 
ynglŷn â’r cwrs 
Cynllunio ar gyfer 
Perfformio  
 
Grŵp 2 
Teithiau Tywys o 
amgylch y Campws 

Te a choffi am ddim, a 
chyfle i sgwrsio am y 
cwrs gyda staff y Coleg

SWEAT   
I’r rheini sydd wedi 
archebu ymlaen llaw ar 
gyfer y perfformiad 
matinee, bydd hwn 
dechrau am 2.30pm ac 
yn gorffen tua 5.00pm

CYNLLUNIO AR GYFER PERFFORMIO

10am – 11am 11am - 12pm 12pm - 1pm 1pm - 2pm 2.30pm - 5pm 

Cofrestru Grŵp 1 
Teithiau Tywys o 
amgylch y Campws 
 
Grŵp 2 
Sgwrs gan Ian Evans 
ynglŷn â’r cwrs Rheoli 
Llwyfan a Theatr 
Dechnegol 

Grŵp 1 
Sgwrs gan Ian Evans 
ynglŷn â’r cwrs Rheoli 
Llwyfan a Theatr 
Dechnegol 
 
Grŵp 2 
Teithiau Tywys o 
amgylch y Campws 

Te a choffi am ddim, a 
chyfle i sgwrsio am y 
cwrs gyda staff y Coleg

SWEAT   
I’r rheini sydd wedi 
archebu ymlaen llaw ar 
gyfer y perfformiad 
matinee, bydd hwn 
dechrau am 2.30pm ac 
yn gorffen tua 5.00pm

RHEOLI LLWYFAN A THEATR DECHNEGOL

>BA (ANRH) CYNLLUNIO AR GYFER PERFFORMIO 
BA (ANRH) RHEOLI LLWYFAN A 
THEATR DECHNEGOL


