Awditoriwm y Neuadd Fawr
Cyfleusterau Digwyddiadau
Arlwyo Ar y Safle

Y Neuadd Fawr

Bar Dynodedig
Cyfarpar Clyweled O’r Radd Flaenaf

Wrth ochr yr awditoriwm ceir dwy oriel
sy’n arwain at far hyfryd â golygfeydd
godidog dros Fae Abertawe. Gellir
defnyddio’r bar a’r orielau ar y cyd â’r
awditoriwm neu maent yn gweithio
cystal ar eu pennau eu hunain,
yn berffaith ar gyfer derbyniadau,
digwyddiadau lansio ac arddangosiadau bach.
Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys naw
ystafell ychwanegol sy’n amrywio o
ardaloedd bach, gwastad ar gyfer
ymneilltuo i seddau rhenciog arddull
darlithfa, sy’n berffaith ar gyfer
cynadleddau mwy y mae angen lle
ychwanegol arnynt.
Rhagor o fanylion isod.

System PA
Wifi

Capasiti: *Nid i raddfa
Theatr (llwyfan lleiaf): 708

Parcio Ceir
Hygyrch
Theatr (llwyfan llawn): 594

Cabare: 240 (8 ar bob bwrdd)

Cinio: 300 (10 ar bob bwrdd)

Arddangosfa: 32 stondin (byrddau 6
throedfedd)

*Uchafswm Dimensiynau: 19.5m o led x 31.89 o hyd

Y prif le yn ein Neuadd Fawr drawiadol nodedig yw Awditoriwm ysblennydd
700 o seddi Syr Stanley Clarke ar y
llawr cyntaf. Gyda’i lwyfan hyblyg ac
acwsteg o safon ryngwladol, mae’n
lle perffaith yn ne Cymru i gynnal
perfformiadau neu gynadleddau a
digwyddiadau mawr. Mae seddau’r
awtitoriwm yn gallu cael eu tynnu
ymaith fel y gellir ei newid i fod yn lle
mawr a gwastad sy’n berffaith ar gyfer
ciniawau gala ac arddangosiadau.

Ar Gael

Ystafelloedd Llawr Gwaelod y Neuadd Fawr

Y Neuadd Fawr
Map Campws y Bae

*Mae’r holl ystafelloedd yn cynnwys y cyfarpar clyweled canlynol: taflunydd, meic,
cyfrifiadur, seinyddion
Darlithfeydd â Seddau Rhenciog
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Ystafelloedd Lloriau Gwastad
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