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"Estamos realmente impressionados com o desempenho impecável dos Young Ambassadors. Tenho 
tentado vasculhar meu cérebro para encontrar as palavras certas para descrever minha própria impressão, 
mas eu não acho que eu encontrei-os. Então deixe-me dizer que o show foi absolutamente inesquecível, 
extraordinário e surpreendente." 
      Rutorn Nopakun, Presidente, Rotary Club de Bangrak, Tailândia 
 
"A produção foi um prazer desde o momento em que abriu com a banda e então ser surpreendido com a 
energia, os trajes, a dança e as cores vibrantes e o mais belo trabalho de coro e os solistas que eram do mais 
alto padrão e que poderia ser mais definitivamente no palco da Broadway." 
        Micheal Simmons, Port Elisabeth, África do Sul 

 
"Você mudou muitas vidas das pessoas com a contribuição que você deu ao nosso belo país, com seu 
tempo e talentos. Nós não vamos esquecer os momentos especiais que tivemos com você." 

Wendy Osburn, Conselho de assuntos públicos da África do Sul 
 
"Estes jovens representam o melhor que América tem para oferecer e eles são os verdadeiros embaixadores 
dos Estados Unidos." 

Steven J. Green, embaixador dos Estados Unidos para Singapura 
 
"Tiro o chapéu para os Young Ambassadors para o show maravilhoso que fizeram em Corvallis, Oregon, 
ontem à noite de sábado. Uma verdadeira homenagem a BYU e o poder de entretenimento saudável e 
talentoso." 

Tom Sherry, Corvallis, Oregon 
 

 
"Vi os Young Ambassadors apresentar esta semana e estavam pendentes! A alegria que eu recebi assistindo 
o show foi incrível. A energia e o talento que eles demonstraram no seu canto e dança foi de qualidade 
profissional." 
          Lisa Hauser, Houston, Texas 
 
"Ouvi muitas pessoas mencionam que este era o melhor show que já tinham visto.... Levantou-se uma 
tempestade de aplausos quando eles terminaram sua apresentação.... A visita de Young Ambassadors a 
Sendai tenha sido muito bem sucedida." 
          Takashi Hayasaka, Sendai, Japão 
 
 "Em Osaka, cem pessoas compraram bilhetes para ver o show em pé. Sentei-me muitas vezes perto de 
alguns dos líderes da comunidade que foram convidados para as apresentações. A maioria riu e riu durante 
todo o show. A resposta do público foi maravilhosa." 
          Luana Shumway, Tóquio, Japão 

 
"Sendo do grupo Young Ambassadors foi a experiência mais bem-arredondada e maravilhosa da minha 
vida. Com eles, nós não estávamos apenas entretendo as pessoas — nós estávamos dividindo uma 
mensagem e tinha um compromisso sério para o nosso trabalho. " 

        Dan Truman, tecladista para grupo de música country Diamond Rio 
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