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ELVIS E TOM JONES
FOLLOW THAT DREAM (1962) Direção:
Gordon Douglas Produtora: United Artists
Elenco: Elvis Presley, Ann Helm, Arthur
O'Connell, Joanne Moore, Jack Kruschen.
O longa “Em cada sonho um amor” serviu de
inspiração para o selo FTD que lança
gravações raras do Rei. A atriz Ann Helm
nascida em 1938 realizou seu último trabalho
em 1986

KID GALAHAD (1962) Direção: Phil Karlson
Produção: Hal Hallis Produtora: Paramount
Pictures Elenco: Elvis Presley, Lola Albright,
Gig Young, Charles Bronson.
Neste filme Elvis é um lutador de box. O
famoso ator Charles Bronson que fez os
filmes da série “Desejo de Matar” é um dos
atores!

GIRLS! GIRLS! GIRLS! (1962) Direção:
Norman Taurog Produção: Hal B. Wallis
Produtora: Paramount Pictures Elenco: Elvis
Presley, Stella Stevens, Jeremy Slate,
Benson Fong.
Apesar do filme acabar “sem pé, sem cabeça”
a trilha sonora é muito boa. “Return to
Sender”; “Girls!Girls!Girls!”; “Because of love”;
e “Where Do You Come From” estão
presentes no album que foi lançado em 1962.

Em um dia nos anos 60, Elvis estava viajando ligou o rádio e uma canção
ecoou por dentro de seu ônibus! A canção era “Green Green Grass Of
Home”, o cantor...Tom Jones! A canção tocou tão forte Elvis que ele e seus
amigos começaram a chorar! Mais tarde Tom Jones seria um grande amigo
de Elvis, uma amizade que durou até os últimos dias de Elvis! A amizade foi
tão grande que Tom Jones freqüentava a casa de Elvis, cantavam juntos e
ficavam em longas conversas!Tom Jones era um dos poucos cantores que
Elvis fazia questão de assistir o show como qualquer um na platéia. Mas Tom
jamais poderia de mencionar que Elvis estava presente na platéia, aliás era
motivo de orgulho para ele. Não é todo dia que um Rei está na platéia para
ver seu show! Em 1974 Tom convidou Elvis para sair da platéia e fazer uma
pequena apresentação. Elvis fez mais que isso, fez também uma
apresentação de Karatê no palco levando a platéia ao delírio! Muitas canções
gravadas primeiramente por Tom Jones foram gravadas depois por Elvis!
Outras foram primeiramente por Elvis e depois por Tom! Veja algumas
canções ambos gravaram!
Polk Salad Annie – Elvis a registrou em seu album “On Stage” de 1970, Tom
Jones também a gravou em 1970.
Green Green Grass Of Home : Tom Jones a lançou em 1966 alcançando
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