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      • Young Ambassadors é um grupo de cantores, dançarinos e músicos que ganharam uma reputação de 
excelência através de entretenimento dinâmico de teatro musical.  
 

• Young Ambassadors apresentam Welcome Home, um show de 90 minutos que retrata o lar e a família 
em um musical com os melhores sucessos internacionais da Broadway.  

 
• Young Ambassadors executam shows tanto nacionalmente e internacionalmente. Na última década, o 

grupo já percorreu mais de 13 estados e 14 países, incluindo Austrália, China, Coreia, Brasil e 
Argentina. Suas apresentações são sempre entusiasticamente recebidas. 

 
•  Young Ambassadors vão ao Brasil para sua turnê estendida em 2017. 
 
•  Em 2016, para sua turnê, Young Ambassadors foi para a África do Sul pela terceira vez. Eles tocaram 

em Durban, Bloemfontein, Johanesburgo, Pretoria na África do Sul e Bulawayo e Harare no Zimbábue. 
Eles também participaram de várias atividades de evangelismo e serviços. 

 
• Em 2014, Young Ambassadors visitou a Tailândia, Camboja e Vietnã. Eles retornaram recentemente de 

sua turnê de 2015 em Illinois, Califórnia e Nevada. 
 

• Serviços de comunidade são partes integrantes das turnês dos Young Ambassadors. Durante sua turnê 
de 2012 para África do Sul, o grupo visitou vários orfanatos, incluindo a vila de Sparrow Nest AIDS. 
 

• Young Ambassadors viajou para os países nórdicos em maio de 2009, visitando a Finlândia, Suécia, 
Dinamarca e Noruega. Eles tocaram quase 30 vezes em mais de uma dúzia de locais. Em fevereiro de 
2009, os artistas também excursionaram Novo México e Texas. 

 
• Em 2002, Young Ambassadors apresentou durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Salt Lake City e 

levou sua produção para Oregon, Washington, Colúmbia Britânica e Alberta no Canadá, recebendo 
excelentes críticas. 

 
•  Young Ambassadors internacionalmente apresentou na Expo ‘70 em Osaka, Japão e desde então 

viajaram por todo os Estados Unidos e para 56 países estrangeiros. Eles foram o primeiro grupo que 
apresentou da BYU a entreter na Republica da China, em Vietnã, Índia, Nepal, Sri Lanka, Egito, 
Tunísia e em Marrocos. 

 
• Randall Boothe serviu como diretor do grupo desde 1977. Anteriormente, Boothe era um diretor com 

Walt Disney Productions, Polynesian Cultural Center do Havaí, Hawaii Showcase e a Polynesian 
Dance Ensemble. 

 
• Young Ambassadors são produzidos pela Escola de Música, em colaboração com o Departamento de 

Dança, da Brigham Young University em Provo, Utah. BYU é uma das maiores universidades privadas 
do país com uma inscrição de mais de 30.000 alunos em tempo integral dos Estados Unidos e de 105 
países estrangeiros.  
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