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Elvis não deixou saudades somente para seus fãs, mas também aos
empresários de Las Vegas! Elvis era um cantor que mudava a rotina de toda
a cidade quando estava em turnê. O número de turistas aumentava
assustadoramente fazendo com que os hotéis ficassem lotados! Coronel
Parker foi feliz na atitude de registrar os shows em Las Vegas no
documentário “That’s The Way It Is” de 1970, só faltou registrar a volta em
31 de julho de 1969! Aquele show foi sem dúvida um dos mais importantes
da carreira de Elvis, os que assistiram Elvis naquela noite jamais apagarão
da memória os momentos que passaram! Foram ao todo 15 temporadas em
Las Vegas sendo que seu último show foi realizado em 15 de dezembro de
1976.
Foram centenas de shows com esgotação máxima de fãs! A cidade era
invadida por turistas de todos os lugares do mundo; Itália, Japão, Canadá,
Inglaterra, Austrália, Holanda, Argentina, França, Alemanha e tantos outros
paises que foram até Elvis, já que ele não saia dos Estados Unidos. Algo que
infelizmente não aconteceu. Tantas coisas poderiam ter mudado se isso
tivesse acontecido. Talvez até uma motivação maior para Elvis já que estava
entediado de sempre tocar em Las Vegas!
Infelizmente nada do que for dito aqui mudará a história, mas ficará na
imaginação de milhares de fãs o que teria sido isso! Se Elvis se tornou o
maior cantor que o mundo viu, imagine fazendo uma Tour Mundial!! Seria
com certeza tratado como um Presidente ou uma realeza, algo jamais visto
em tours de outros artistas! Frank Sinatra quando cantou no Maracanã disse
durante o show que aquele era o momento mais fantástico da vida dele.
Muitos artistas não têm total compreensão da extensão de sua fama, por
mais que Elvis soubesse que tinha fãs em todas as partes, só saberia com
exatidão o tamanho deste amor, se tivesse visitado estes paises!
Infelizmente a maioria de seus fãs não tinha condições de ir até Vegas e não
havia as facilidades de hoje em dia! Ir aos Estados Unidos durante os anos
70 era um “acontecimento” no Brasil. Hoje as pessoas parcelam suas
viagens em muitas prestações e visitam Graceland por exemplo, isso
facilitado pelas promoções das viagens aéreas! Mas naquela época visitar a
casa do “Tio Sam” não era fácil. Elvis ficou extremamente motivado quando
participou do projeto ALOHA FROM HAWAII, com certeza iria se motivar em
um novo projeto envolvendo uma Tour Mundial!
Como a maioria de seus shows foram em Las Vegas, a cidade se tornou
ponto obrigatório para fãs! Centenas de covers ganham a vida imitando seu
ídolo em shows ou em casamentos relâmpagos comuns na cidade. O
período em Vegas gerou também uma série de souvenirs que são
procurados pelos fãs, banners, menus, faixas, material promocional que eram
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ANOS 70 – Parte 5
Separate Ways
Álbum de 72 que trazia os hits “Always on
My Mind” e “Separate Ways”. Não foi
lançado no Brasil. Período em que a
separação com a esposa influenciou sua
carreira.

R$ 70,00

Elvis Now
Um dos álbuns mais famosos de Elvis no
Brasil. Lançado em 1972 é muito fácil ser
encontrado até hoje! É neste álbum que a
música “Sylvia” está presente. Foi
relançado 3 vezes no Brasil!

R$ 20,00

He Touched Me
Álbum de músicas Gospel. Foi lançado
no Brasil em 1992 com 20 anos de
atraso! É um álbum vencedor do Gramy
categoria “spiritual”.

R$ 20,00

Elvis Sings Hits From His Movies Vol 1
Coletânea difícil de ser encontrada! Não
foi lançada no Brasil. São canções dos
filmes dos anos 60.

R$ 70,00

Aloha from Hawaii via satélite
Álbum duplo do famoso show via satélite
lançado em 1973. Muito fácil de ser
encontrado! A BMG chegou lançar em
CD faltando algumas músicas!

R$ 30,00
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