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Become a WNO Friend
Dewch yn Gyfaill WNO

WNO Friends enjoy
• Supporters’ magazine
• Regular e-newsletters and updates
• Priority booking
• Free passes for dress rehearsals
• Opportunities to attend events around Wales
and England
Individual membership £50 | Joint membership £60
To become a member complete this form
or visit wno.org.uk/friends
Mae Cyfeillion WNO yn mwynhau
• Cylchgrawn y cefnogwyr
• E-newyddlennau a diweddariadau rheolaidd
• Archebu gyda blaenoriaeth
• Pas am ddim ar gyfer ymarferion gwisgoedd
• Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau ledled Cymru
a Lloegr
Aelodaeth unigol £50 | Aelodaeth gyfunol £60
Er mwyn bod yn aelod, cwblhewch y ffurflen hon neu
ewch i wno.org.uk/cyfeillion

We create opera that is vivid,
exhilarating and bold. Whether
it’s a new commission, rarely
performed gem or retelling
of an old favourite, our artistic
programme is award winning,
critically acclaimed and
connects with people across
the world.

Rydym yn creu opera sy’n
llachar, bywiog ac yn fentrus.
Boed yn gomisiwn newydd, yn
opera sy’n cael ei pherfformio ar
adegau prin neu’n ail ddweud hen
ffefryn, mae ein rhaglen artistig
wedi ennill gwobrau, wedi ei
chanmol ac yn creu cyswllt gyda
phobl ar draws y byd.

We use the power of opera
to inspire tens of thousands
of people each year within
our communities. Across
the UK, from Llandudno to
Southampton, our programme
of family concerts, school
workshops, community
choruses and regional youth
opera groups helps us to
nurture new talent and the next
generation of opera lovers.

Rydym yn defnyddio pwer
â opera
i ysbrydoli degau o filoedd o
bobl yn flynyddol o fewn ein
cymunedau. Ar draws y DU, o
Landudno i Southampton, mae
ein rhaglen o gyngherddau teulu,
gweithdai ysgol, corau cymunedol
a grwpiau opera rhanbarthol
yn ein helpu ni i feithrin doniau
newydd a’r genhedlaeth nesaf o
bobl sy’n caru opera.

Touring is in our blood.
Our mission is to cross
borders and open up opera
to everyone, from our home in
Wales to England and beyond.

Mae mynd â’n sioeau ar daith
yn ein gwaed. Ein cenhadaeth yw
croesi ffiniau a sicrhau bod opera
ar gael i bawb, o’n cartref yng
Nghymru i Loegr ac ymhellach.

All these things and more
are made possible with the
support of WNO Friends.

Mae’r pethau hyn yn bosib gyda
chefnogaeth Cyfeillion WNO.

Dewch yn Gyfaill WNO
Teitl

Enw(au) cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad
Cyfeiriad (parhad)

Côd post

Ffôn

Symudol

E-bost
Enw’r ail aelod (ar gyfer aelodaeth)*

Dewiswch y math o aelodaeth
Aelodaeth unigol £50

Aelodaeth gyfunol £60

Cyfraniad ychwanegol

Os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig, ticiwch y blwch
isod. Drwy wneud hynny, bydd Opera Cenedlaethol Cymru
(221538) yn gallu hawlio yn ôl y dreth cyfradd sylfaenol sydd
eisoes wedi cael ei thalu ar eich rhodd heb unrhyw gost
ychwanegol i chi, gan gynyddu gwerth eich rhodd o chwarter
o dan Gynllun Cymorth Rhodd y Llywodraeth.

(os dymunir)

£

Sut i Dalu

Rwyf yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig ac yn dymuno
i Opera Cenedlaethol Cymru drin pob rhodd o arian yr
wyf yn ei gwneud heddiw, yn y pedair blynedd diwethaf
ac yn y dyfodolfel rhoddion Cymorth Rhodd, hyd nes i
mi eich hysbysu’n wahanol.

• Llenwi’r ffurflen gyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol
• Ar-lein drwy ymweld wno.org.uk/cyfeillion
• Cerdyn credyd/debyd drwy en ffonio 029 2063 5014
• Siec yn daladwy i Welsh National Opera Ltd

Rwy’n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig ac yn deall, os byddaf
yn talu llai o Dreth Incwm a / neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y
Cymorth Rhodd a hawliwyd ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth
honno, mae’n gyfrifoldeb arnaf i i dalu unrhyw wahaniaeth.

Iaith
Dewiswch eich iaith
Cymraeg

Saesneg
Llofnod

Cysylltu

Dyddiad

Fel rhan o’ch aelodaeth byddwch yn derbyn gwybodaeth
â â chynyrchiadau, cyngherddau,
yn rheolaidd gennym ynglyn
digwyddiadau arbennig, ffyrdd o gefnogi WNO a buddion
aelodaeth.
Rhowch wybod sut hoffech chi dderbyn y wybodaeth hon
E-bost

Ie

Na

Post

Ie

Na

Ffôn

Ie

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy
anfon neges e-bost atom cyfeillion@wno.org.uk neu
drwy ysgrifennu at y cyfeiriad isod. Gallwch weld ein polisi
preifatrwydd yma wno.org.uk/privacy.

Na

Dychwelch y ffurflen i
Cyfeillion WNO, Opera Cenedlaethol Cymru,
Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

029 2063 5014
cyfeillion@wno.org.uk
wno.org.uk/cyfeillion

Eich rhodd i Opera Cenedlaethol Cymru
Mae eich rhodd i Gyfeillion WNO yn cynnwys gwerth buddion £13 (gan gynnwys £2.17 TAW) i’w prynu ar wahân drwy gysylltu â’r Swyddfa Datblygu ar
029 2063 5014. Bydd unrhyw swm a roddir dros y gwerth hwn yn cael ei roi am ddim fel rhodd ac felly mae’n gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd.
*Mae’n rhaid i aelodau sydd wedi ymuno rannu’r un cyfeiriad

Rhif Elusen Cofrestredig 221538

Cyfarwyddyd i’ch banc neu
gymdeithas adeiladu wneud rhodd
trwy Ddebyd Uniongyrchol

Llenwch y ffurflen gyfan gan ddefnyddio beiro a’i
hanfon i:
Rhif Adnabod y Dechreuwr

Cyfeillion WNO
Opera Cenedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
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Enw(au) daliwr/dalwyr y cyfrif

Rhif cyfeirnod

Rhif y cyfrif banc/cymdeithas adeiladu

Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeitha adeiladu
A fyddech cystal â thalu Welsh National Opera Ltd o’r cyfrif
a nodir ar y cyfarwyddyd hwn yn amodol ar y mesurau a
sicrheir gan y diogelwch Gwarant Debyd Uniongyrchol.
Deallaf y gall y cyfarwyddyd hwn aros gyda Welsh National
Opera Ltd ac, os felly, anfonir manylion yn electronig i’m
banc/cymdeithas adeiladu.

Côd didoli cangen

Enw a chyfeiriad llawn eich banc neu gymdeithas adeiladu
At: Y Rheolwr
Banc neu gymdeithas adeiladu
Llofnod

Cyfeiriad
Côd post

Dyddiad

Gall banciau/cymdeithasau adeiladu wrthod derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol o rai mathau o gyfrifon.
DDI2

Dylai’r talwr ddatgysylltu a chadw’r gwarant hwn

Gwarant Debyd Uniongyrchol
Return this form to:
• Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu
WNO Friends, Welsh National Opera
Debydau Uniongyrchol.
Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff, CF10 5AL
• Os bydd unrhyw newid i symiau, dyddiadau neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Welsh National Opera Ltd yn
rhoi gwybod
i chi
o leiaf
diwrnod gwaith cyn i’ch cyfrif cael ei ddebydu, neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch chi’n
Tel
029
206310
5014
gofyn i Welsh
National
Opera Ltd gasglu taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael ei roi i chi pan wneir y cais.
Email
friends@wno.org.uk
• Os bydd Welsh National Opera Ltd, neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, yn gwneud camgymeriad ynghylch
talu eich Debyd Uniongyrchol, mae gennych yr hawl i dderbyn ad-daliad llawn ar unwaith o’r swm a dalwyd gan eich
banc neu gymdeithas adeiladu. Os byddwch chi’n derbyn ad-daliad nad oedd gennych yr hawl i’w dderbyn, mae’n
rhaid i chi ei dalu yn ôl pan fydd Welsh National Opera Ltd yn gofyn i chi wneud hynny.
• Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw bryd drwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd
angen cadarnhad ysgrifenedig. Dylech hefyd anfon copi o’ch llythyr at Welsh National Opera Ltd.

Be part of our story.
Become a WNO Friend.
Byddwch yn rhan o’n stori ni.
Dewch yn Gyfaill WNO.
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