
Cyfle Unigryw i Noddi 
Noson y Wasg The Great Gatsby Theatr Clwyd

Rydyn ni’n bwriadu meithrin perthynas fwy ystyrlon gyda chwmnïau lleol drwy ein nawdd corfforaethol a’n haelodaeth. Os
os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am yr hyn y gallwn ni ei gynnig, anfonwch e-bost at ein Rheolwr Datblygu.

Nawdd: £3,000 + TAW
• Logo a chydnabod y nawdd ar brint penodol The Great Gatsby.
• Cydnabod drwy logo ar dudalen noddi corfforaethol Theatr Clwyd.  
• ½ tudalen yn rhaglen sioe The Great Gatsby i gynnwys eich negeseuon / hysbysebion, ar werth drwy gydol rhediad y sioe. 
• Nawdd brand ar gyfer noson y wasg (Nos Fercher 21ain Mehefin 2023) The Great Gatsby yn Nhafarn y Dolphin yn yr Wyddgrug ochr 

yn ochr â brand Theatr Clwyd gan gynnwys; baner wedi’i brandio ar raglen y sioe neu dudalen y cast ar gyfer y noson, baner codi yn 
cael ei harddangos ar y noson.

• Aelod ymroddedig o dîm Datblygu Theatr Clwyd i drefnu manylion eich digwyddiad. 
• 10 tocyn noson y wasg at eich defnydd gan gynnwys diod a rhaglen am ddim. 
• Cyfleoedd gwesteio eraill ar gael i’n noddwr ar gais*.
 

*Gall costau ychwanegol fod yn berthnasol yn dibynnu ar ofynion y noddwr.  

Theatr 
Clwyd

Sarah Hutchins
sarah.hutchins@theatrclwyd.com 
01352 609 143

Cyfle unigryw i noddi noson y wasg o addasiad hynod 
lwyddiannus Theatr Clwyd o stori arloesol F Scott Fitzgerald.

Mae ein sioe gyfranogol boblogaidd yn dychwelyd a hwn 
fydd parti’r ganrif. Gwisgwch i fyny, mwynhau’r perfformiad 
a dawnsio tan yr oriau mân yn Nhafarn y Dolphin yn yr 
Wyddgrug yr haf yma, lle bydd coctels yn llifo mewn oes o 
wirodydd anghyfreithlon a jazz tanbaid.

Mae cod gwisg y 1920au yn cael ei annog ac argymhellir 
esgidiau dawnsio!

Perfformiad noson y wasg a gwesteio: Nos Fercher 21ain Mehefin 2023
Lleoliad: Tafarn y Dolphin, Yr Wyddgrug 
Diodydd cyn y sioe o: 6:45yh
Casglu tocynnau erbyn: 7:15yh
Amser dechrau’r perfformiad: 7:30yh
Hyd y Perfformiad: Tua 2 awr
Iaith: Saesneg
Mynediad: Perfformiad rhyngweithiol, cyfranogol. Yn cael ei gynnal 
mewn 10 ystafell ac ar 3 llawr. Nid oes seddau penodol (ond mae 
lle i eistedd). Llwybr cadair olwyn ar gael.
Parti ar ôl y sioe: Y bar yn parhau ar agor am 1 awr ar ôl y sioe

Beth yw Noson y Wasg ar gyfer cynhyrchiad
Theatr Clwyd? 

• Cynulleidfa wadd o rwydweithiau Theatr Clwyd.
• Y wasg leol a chenedlaethol i adolygu’r sioe. 
• Aelodau cwmni Theatr Clwyd yn bresennol. 
• Bar y parti ar ôl y sioe ar agor, cast a’u gwesteion yn 

cael eu gwahodd - ymunwch â ni i ddathlu’r agoriad. 

Ystadegau perfformio The Great Gatsby:

• Perfformiwyd gyntaf yn Nhafarn y Dolphin yn yr Wyddgrug yn 2019, 
gan gyrraedd 2245 o aelodau’r gynulleidfa ar draws 34 o berfformiadau.

• Cynyddu’r dyddiadau oherwydd bod y sioeau wedi gwerthu pob tocyn 
a’r cynhyrchiad wedi rhagori ar dargedau gwerthu.

• Trosglwyddo i’r West End yn Llundain yn 2019.
• 72 o berfformiadau wedi’u cynllunio ar gyfer Tafarn y Dolphin yn yr 

Wyddgrug ar gyfer 2023 gydag uchafswm o 90 o bobl ym mhob 
perfformiad. 
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