Ffurflen Archebu
Dewiswch Un:
n A fyddech cystal ag anfon y tocynnau ataf (rwy’n amgáu amlen â’m cyfeiriad a stamp arni)
n A fyddech cystal â chadw’r tocynnau i mi eu casglu wrth y drws
Enw:
Cyfeiriad:
Cod post:
Ffôn:
E-bost (os ydych chi eisiau ymuno â’r rhestr e-bostio)
Dyddiad

Nifer

14eg Gorffennaf, 2012 am 7.30 pm
The Allegri String Quartet
Eglwys Sant Myllin, Llanfyllin
14eg Gorffennaf, 2012 rhwng 4.00 pm a 7.00 pm
Arddangosfa
Institiwt Llanfyllin, Llanfyllin

Ddim yn
berthnasol

Tocyn

Pris

Is-gyfanswm Cost £

Llawn
Y Cyntaf i’r Felin*
Consesiwn

£15.00
£13.00
£14.00

   

Mynediad am ddim

   

20fed Gorffennaf, 2012 am 7.30 pm
The Allegri String Quartet
Eglwys Sant Myllin, Llanfyllin

Llawn
Y Cyntaf i’r Felin*
Consesiwn

£15.00
£13.00
£14.00

   

22ain Gorffennaf, 2012 am 7.30 pm
The Allegri String Quartet + chwaraewr gwadd
Eglwys Sant Myllin, Llanfyllin

Llawn
Y Cyntaf i’r Felin*
Consesiwn

£15.00
£13.00
£14.00

   

Plant (hyd at 12 oed) yng nghwmni oedolyn

Yn rhad ac am
ddim

Yn archebu tri thocyn gyda’i gilydd
Dod yn Gyfaill Gŵyl Llanfyllin:
I gael consesiynau ar brisiau tocynnau llawn – gan gynnwys
seddau cadw (wrth archebu ymlaen llaw yn unig) a gwydraid o
win yn rhad ac am ddim yn ystod yr egwyl, yn ogystal â chael y
wybodaeth ddiweddaraf trwy e-bost cyn pob digwyddiad sydd
ar ddod

Disgownt o 10% ar gyfanswm prisiau’r tocynnau

Aelodaeth
(tanysgrifiad
blynyddol y pen)

£10.00

Aelodaeth

£10.00

   

   

Rhodd i’r Ŵyl (nid oes yn rhaid gwneud rhodd ond buasai’n
dderbyniol iawn!) Nodwch os ydych chi’n drethdalwr er
mwyn i ni allu hawlio 10% yn ôl dan Gymorth Rhodd – Diolch yn fawr
***Mae disgownt y Cyntaf i’r Felin ar gael tan 31/05/2012 ***
Cyfeillion Gŵyl Llanfyllin
(i gael consesiynau ar brisiau tocynnau llawn)

Cyfanswm

   

Ar gyfer Tocynnau trwy’r Post neu E-bost:
Argraffwch y ffurflen hon a’i llenwi, ac yna’i hanfon gyda siec neu archeb bost am y cyfanswm yn daladwy i “Llanfyllin Festival Association”, gydag
amlen â’ch cyfeiriad a stamp arni i:
Swyddog Tocynnau Gŵyl Gerdd Llanfyllin, Farthings, Fox Lane, West Felton, Croesoswallt, SY11 4JU. Gellir hefyd archebu tocynnau dros y ffôn
trwy aelod o’r Gymdeithas ar 07783 548520 neu gallwch chi e-bostio secretary@llanfyllinfestival.org.uk i wneud cais i archebu tocynnau.
Gellir hefyd archebu tocynnau trwy Hafren (sef Theatr Hafren gynt): ffôn - 01686 614555, trwy Theatre Severn: ffôn - 01743 281281 a thrwy
Simon Baynes Books yn Amwythig: ffôn - 01743 244833. Gellir hefyd prynu tocynnau o sawl siop yn Llanfyllin ei hun.
I weld cynigion arbennig sy’n cysylltu llety/lleoedd i fwyta â’r ŵyl, ewch i: www.llanfyllinfestival.org.uk/CY/accommodation.php
Ble glywsoch chi am yr Ŵyl?
Yn anffodus, ni allwn ni dderbyn cardiau credyd neu arian tramor trwy’r post hyd yma, oni bai eich bod chi eisiau talu ar-lein – os felly ewch i
wegottickets.com . Consesiynau: Pobl ddigyflog, pobl dros 60 oed, myfyrwyr amser llawn, Cyfeillion Gŵyl Llanfyllin. Plant yng nghwmni oedolyn: yn
rhad ac am ddim.

