
Y Rhyl i oleuo’r stryd wrth fynd i ysbryd yr wyl 

Bydd seren y sebon opera Coronation Street a chyn- enillydd X Factor Shayne Ward yn dod â hud y 

Nadolig i'r Rhyl. 

 

Bydd y dref o dan ei sang pan fydd Shayne yn troi goleuadau Nadolig y dref ymlaen ddydd Sadwrn 1af 

Rhagfyr. Bydd Maer y Rhyl, y Cynghorydd Win Mullen-James yn ymuno a Shane i gychwyn dathliadau'r 

Nadolig. 

Mae Shayne, 34 oed, wedi mwynhau gyrfa hir. . Ers ennill y X Factor yn 2005, mae wedi rhyddhau tri 

albwm, a pherfformiodd yn Arena O2 yn Llundain, wedi gwerthu dros 3 miliwn o albymau, wedi ennill 14 

disg platinwm , gyda nifer o albymau mewn 9 gwlad. Mae'r ffefryn teledu wedi cynnig adloniant i 

gynulleidfaoedd y West End a sglefrio iâ i deledu nos Sadwrn. Hyd heddiw, Shayne yw’r enillydd X Factor 

gwrywaidd mwyaf llwyddiannus. 

Mae hefyd wedi ennill gwobrau di-rif am ei rôl fel Aidan O'Connor Coronation Street, gan ddenu clod am 

dynnu sylw at faterion pwysig sy'n ymwneud ag iechyd meddwl. 

Mae llwyddiannau Shayne yn cynnwys gweld ei albwm gyntaf yn mynd 4x Platinwm yn Iwerddon, a 

phlatinwm yn y DU. Roedd ei senglau 'That's My Goal', 'No Promises', 'If That's Ok With You' a 'No You 

Hang Up' i gyd yn llwyddiannau yn y DU ac yn Ewrop. 

Wedi ei fagu ym Manceinion, mae teulu Shayne yn hanu o Iwerddon, cysylltiad y mae ef yn falch ohonyn 

nhw. Yn berffeithydd pan ddaw at ei berfformio, mae'n fwyaf gartref ar y llwyfan, lle mae ei lais heintus 

a phresenoldeb anhygoel yn dod yn fyw.  



Bydd nifer o berfformwyr hefyd yn cymryd rhan yn y digwyddiad, gan gynnwys cyn seren Emmerdale 

Natalie Anderson ynghyd â dau ddeuawd pop lleol, Sky Light Aura, llefarydd benywaidd Bethan Tomkins 

a Serenity Royal. 

Bydd cast panto Y Rhyl, Aladdin, yn diddanu’r tyrfaoedd ochr yn ochr â pherfformwyr stryd gwisgoedd a 

cherddwyr stilt. 

Bydd adloniant y prynhawn yn cychwyn ar y Stryd Fawr am 2.00pm ac yn gorffen gyda gorffeniad tân 

gwyllt byr. 

Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Sir Ddinbych ac fe'i cefnogir gan Gyngor Tref y Rhyl. 

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: "Unwaith eto bydd 

goleuadau Nadolig Rhyl yn newid yn ddigwyddiad gwych i'r teulu cyfan. 

"Byddwn yn annog teuluoedd i ddod i lawr a mwynhau'r awyrgylch a mynd i ysbryd y Nadolig. Bydd 

hefyd yn arddangos yr ystod wych o siopau yng nghanol y dref a bydd yn gyfle i weld beth sydd gan y 

Rhyl i'w gynnig. " 

Dywedodd Maer y Rhyl, y Cyng Win Mullen-James: "Mae goleuadau Nadolig y Rhyl yn newid addewidion 

i fod yn sioe heb ei ail ac mae cyngor y dref wrth ei fodd unwaith eto yn cefnogi prynhawn llawn o 

adloniant. Mae bod yn denu seren o safon Shayne yn wych ac rwy'n siwr y bydd yn cael croeso cynnes i'r 

Rhyl. " 


