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KIM - Vai acontecer... Esse ano vamos fazer uma grande homenagem
lançando The Elvis Music que será um CD totalmente com músicas de
todas as fases de Elvis e de muitas que não são tão conhecidas...
Fiquem ligados! Espero que vocês curtam bastante!
8) MARCELO NEVES Como seus antigos fãs receberam suas
versões das canções de Elvis?
KIM - A maioria esmagadora de fãs que temos hoje tem uma cabeça
muito boa e uma visão musical muito apurada. Eles gostaram muito...
9) MARCELO NEVES Este ano completará 30 anos da partida de
Elvis, como você avalia estes 30 anos de música sem a presença
dele?
KIM - Às vezes fico pensando como seria se ele estivesse vivo hoje
cantando... Seria fantástico! Mas ao mesmo tempo, sei lá, a música dele
é tão presente em minha vida que sinto o trabalho dele cada vez mais
vivo e digno somente de elogios...
10) MARCELO NEVES Você, assim como a Banda Catedral já
alcançaram grandes êxitos, quais são os próximos planos da
banda? O que ainda falta?
KIM - Vamos lançar um CD inédito de carreira em Março chamado
“Enquanto o Sol Brilhar” que já tem uma regravação do Elvis chamada
“Flaming Star” e estamos nos preparando para comemorar 20 anos de
estrada em um grande projeto que será feito pela nossa gravadora a
New Music do grupo Record. Paralelo a isso extra carreira faremos
durante o ano o trabalho “The Elvis Music”, uma singela homenagem ao
maior cantor que essa planeta já viu...
11) MARCELO NEVES Parabéns pelo seu trabalho e pelo
verdadeiro tributo que fez a Elvis regravando dois de seus
sucessos, desejamos a você mais sucesso ainda e que continue
brilhando na banda Catedral!
KIM - Muito obrigado de coração, sucesso para todos vocês e
parabéns pelo site e pelo excelente trabalho! Vou deixar nosso site e o
meu solo para quem quiser saber mais do nosso trabalho... Abraços a
todos! www.bandacatedral.com.br - kimcatedral.blog.uol.com.br www.kim.art.br
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ELVIS E RAUL SEIXAS!
Raul Seixas fez história na música brasileira, criou uma legião de fãs, fiéis
por sinal e marcou definitivamente seu nome na música mundial! Para
quem conhece a carreira de Rauzito sabe que ele bebeu de várias “fontes”
musicais, entre elas Elvis Presley! Raul sempre que podia colocava
alguma referência sobre Elvis em sua obra! Logo menino participou do
Elvis Rock, um dos primeiros fãs clubes de Elvis no Brasil. Usava topete
com as golas levantadas que lembravam seu ídolo. Numa ocasião disse:
“...eu ouvia os discos de Elvis Presley até estragar os sulcos. O rock
era como uma chave que abriria minhas portas que viviam fechadas”
Raul encarnou o estilo “Elvis” quando adolescente, algo muito visível em
suas fotos quando jovem! Sobre isso fez o seguinte comentário:
“...eu era Elvis quando andava e penteava o topete. Eu era alvo de
risos, gracinhas, claro. Eu tinha assumido uma maneira de vestir, falar
e agir que ninguém conhecia. Claro que eu não tinha consciência da
mudança social que o rock implicava. Eu achava que os jovens iam
dominar o mundo."
Quando Raul não estava cantando alguma música de Elvis em seu show,
procurava em Elvis a inspiração para compor. A música "Há 10 Mil Anos
Atrás" era inspirada na "I Was Born About Ten Thousand Years Ago"
lançada por Elvis em 1972. Segundo Paulo Coelho "...era uma maneira de
Raul prestar sua homenagem ao seu maior ídolo".
Em 1972 lança o compacto “Ler me sing, Let me sing” trajado com uma linda
jaqueta preta que lembrava a que Elvis havia usado no comeback special!
Em 1985 o Raul Rock Club lançavam o álbum “Let me sing my Rock’n’Roll”
com Raul cantando “Blue moon of Kentucky“.
O amor de seus fãs por Raul é muito parecido com
o fenômeno Elvis! Mesmo após a morte de Raul,
seus discos não param de vender e de surgir
novos fãs! Seus fãs espalhados pelo Brasil
realizam um grande tributo no dia 21 de agosto,
data da morte de Raul! Nosso fanzine deixa aqui
nossa homenagem ao maior roqueiro brasileiro!!!!!!
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