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DE TODOS OS LUGARES E ESTILOS

BOB PRESLEY de Goiânia

GEORGE do R. de Janeiro

JORDÃO de São Paulo, o
“Elvis Gospel”

A cada dia surgem novos covers
como é o caso de Bob Presley de
Goiânia. Bob de apenas 17 anos, já
tem seu fã clube de Elvis em
atividade, fora as atividades que
exerce como “Elvis Cover”. No Rio de
Janeiro há muitos anos George Storn
comanda a Big Old Band. Ele realiza
diversos shows abertos e fechados.
Até mesmo uma peça de teatro sobre
Elvis, George realizou. É com certeza
um grande nome no Rio de Janeiro!
O lado “gospel” de Elvis também não
foi
esquecido,
Jordão
Santos
interpreta esta fase com muita
propriedade! A realidade é que os
Elvis Covers vieram pra ficar, mesmo
que alguns sejam “apedrejados” em
sites, fóruns, os covers conquistaram
seu espaço e são mais respeitados
hoje em dia! Outro fato bastante
visível é a profissionalização deste
setor. A cada dia muitos surpreendem
com a qualidade de seus “jumpsuits”
ou
mesmo
em
algumas
interpretações. É claro que sempre
devemos relevar o fato de estarem
imitando alguém que se não chegou
na perfeição, faltou pouco...ELVIS!
Ele foi um cantor que reuniu muitas
qualidades ao mesmo tempo; bela
voz, carisma, humildade; aparência
irretocável; criatividade e muito
talento! A cobrança de quem tenta
imita-lo é muito forte, por isso não
deve ser nada fácil ser um cover de
ELVIS! Muitos deixaram de figurar
nesta matéria, mas não foram
esquecidos, aguardem a parte 2
sobre os covers do Brasil em nosso
Fanzine! Ass. Marcelo Neves
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OS MELHORES ELVIS SITES
Os melhores sites continuam sendo feitos por fãs / fã clubes. Nesta seleção
feito por nosso Fanzine, você vai conhecer os principais sites do mundo!
Pesquisamos mais de 300 sites e chegamos a este resultado:

EP GOLD - Joe Wright é um dos responsáveis por este maravilhoso
site! A atualização dele é quase diária, envolvendo quase todo tipo
de assunto sobre Elvis; dvds, cds, filmes, entrevistas, ftds e muito
mais. Endereço: www.epgold.com idioma:inglês

ELVIS-IN-CONCERT.COM – Este é um site definitivo sobre as turnês
de Elvis! Ele tem praticamente tudo que se deseja saber; quando
cada show aconteceu, repertório, jumpsuit, público, ingresso, fotos
e muito mais! Endereço: www.elvis-in-concert.com Idioma:
inglês

ELVISNEWS.COM – Este site fica de prontidão 24 horas! Qualquer
material lançado sobre Elvis no mundo, o Elvis News vai divulgar!
Possui um visual muito elegante e fácil de navegar! Também possui
um Shop Elvis bem estruturado e com muitas opções. Há também
uma área somente para membros, para isso o cadastro deverá ser
feito no próprio site! Endereço: www.elvisnews.com Idioma:
inglês
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