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Welcome Home é um álbum de memorias 
 

Para muitas famílias sortudas, o lar é um refúgio seguro neste mundo louco, acelerado e 
as vezes hostil. Lar é onde as crianças aprendem compartilhar, jogar, confiar, trabalhar e amar. 
BYU Young Ambassadors convida você para participar numa celebração do lar com o novo 
espetáculo musical, Welcome Home. 

Um caleidoscópio melódico de diversão em família, Welcome Home oferece coreografia 
dinâmica, trajes coloridos e uma programação de sucessos internacionais e musicais populares 
da Broadway, incluindo músicas de Ed Sheeran, os Beach Boys, Rascal Flatts, Frank Sinatra, 
Hamilton, Footloose, e O Mágico de Oz. BYU Young Ambassadors excursionou em 68 países, 
nos últimos 46 anos. O grupo, que inclui uma banda ao vivo de 10 peças, é programado para 
aparecer em Brasil e Estados Unidos em 2017. Venha conhecer este espetáculo no 
(LOCALIZACAO) no dia (DATA).  
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O Grupo 

 

Desde 2000, Young Ambassadors estiveram apresentações em Brasil, Argentina, Jogos 

Olímpicos de Inverno 2002, Canadá, Rússia, Austrália, Hong Kong, Coreia, Japão, 

China, África, Tasmânia, em toda a Escandinávia e em EUA. Os Young Ambassadors têm 

também apresentado por ministros de estado na Índia, Grã-Bretanha, Jordânia, Egito, Japão e 

Estados Unidos. Alunos do grupo que se estacaram incluem ex Miss América Charlene 

Wells Hawkes, Dan Truman do grupo Diamond Rio e favoritos da Broadway Michelle 

Riggs e Candese Marchese. Ao redor do mundo, Young Ambassadors são seguidos por uma 

forte reputação de profissionais e talentos. E o grupo não pode esperar para viajar para o Brasil 

neste verão para compartilhar a sua mensagem. 

 

	  

 

Young Ambassadors representa a Escola de Música, em colaboração com o Departamento de 

Dança da Faculdade de Belas Artes e Comunicações da Brigham Young University em Provo, 

Utah. A Universade Brigham Young é uma das maiores universidades privadas do Estados 

Unidos com mais de 30.000 alunos de todo os estados do EUA e 105 países estrangeiros. 
 

 

 

 

(mais) 
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O Diretor 
Em 1970, membro de Young Ambassador, Randy Boothe não fazia  
ideia que poucos anos mais tarde, em 1977 até os dias atuais, viajaria pelo mundo  
como diretor artístico de Young Ambassadors. 

Além de seu trabalho com Young Ambassadors, Boothe também tem  
dirigido o Grupo para apresentação em Walt Disney Productions, Jackson Hole  
Playhouse e Polynesian Cultural Center do Havaí. Produções do Boothe têm-lo  
levado ao redor do globo com aparições na televisão e ao vivo em mais de 43  
países.  Seu trabalho foi visto durante Jogos Olímpicos de Inverno 2002 onde ele  
co-dirigiu uma grande produção envolvendo centenas de membros do elenco.  
Seus grupos musicais têm apresentado para crianças em hospitais e orfanatos e  
para a realeza e os oficiais de governo em salas de concerto elegantes. 
 

 

 

O Diretor da Banda 
O tempo de Eric Hansen com Young Ambassadors começou há trinta anos atrás,  
como um membro da banda ao vivo do grupo. Ele agora retorna como produtor  
musical e diretor da banda dos Young Ambassadors. Um aluno do  
Conservatório de Peabody da Universidade de Johns Hopkins, Hansen foi capaz 
 de transformar sua educação musical em uma próspera carreira, atuando como  
principal baixo com grupos como a Orquestra Sinfônica de Winnipeg, Camara  
Orquestra de Manitoba, Musik Barock Ensemble, Orquestra de Câmara de Talbot,  
Orquestra e Festival Oeste de Grande Música e Orquestra de Câmara Nacional  
em Washington, D.C.  

Ao retornar ao trabalho com Young Ambassadors, Hansen diz,  
"É uma profunda alegria e um privilégio para mim agora ser um dos diretores e  
particularmente para poder servir mais uma vez na linha de frente, compartilhando 
 a imagem, mensagem, estatura e valores da BYU para o mundo." 

 

 

(fim) 
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CONTATOS	  

Perf orming  Art s  | Brigham Young University | 306 Hinckley Center, Provo | Phone:  801-422-3576 
  M a n a g e m e n t                                                                      UT 84602-8500  
 
 
Shane W. Wright 
Gerente Artístico 
801-422-3579 
Celular: 801-360-8952 
 

Ingressos	  e	  mais	  informações	  encontra-‐se	  em:	  http://pam.byu.edu	  

Apresentações	  

Welcome	  Home	  

12	  de	  Novembro	  as	  19:00	  
San	  Juan	  High	  School	  

Blanding,	  Utah	  
	  

18	  de	  Novembro	  as	  19:00	  
Wasson	  High	  School	  Auditório	  
Colorado	  Springs,	  Colorado	  

	  
19	  de	  Novembro	  as	  14:00	  

Colorado	  Heights	  University	  Auditório	  
Denver,	  Colorado	  

	  
19	  de	  Novembro	  as	  19:00	  

Colorado	  Heights	  University	  Auditório	  
Denver,	  Colorado	  

	  
20	  de	  Janeiro	  as	  19:00pm	  

Marsh	  Valley	  Performing	  Arts	  Center	  
Arimo,	  Idaho	  

	  

21	  de	  Janeiro	  as	  19:00pm	  
Gem	  Valley	  Performing	  Arts	  Center	  

Grace,	  Idaho	  
	  

03	  de	  Fevereiro	  as	  19:00pm	  
Conference	  Center	  Theater	  

Salt	  Lake	  City,	  Utah	  
	  

04	  Fevereiro	  as	  14:00pm	  
Conference	  Center	  Theater	  

Salt	  Lake	  City,	  Utah	  
	  

04	  Fevereiro	  as	  19:00pm	  
Conference	  Center	  Theater	  

Salt	  Lake	  City,	  Utah	  
	  

	  
	  
	  

	  


