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Nesta interpretação, Elvis leva
seus fãs à loucura! Depois de
tanta emoção, trechos das
cidades
da
turnê
são
apresentados
ao
som
de
“Mistery Train”, só que a
original de 1955. Até a coletiva
do Madison Square Garden foi
gravada e inserida no longa!
Elvis ao longo da carreira
concedeu
pouquíssimas
entrevistas e essa era uma
oportunidade única!
Bastante descontraído, Elvis responde algumas perguntas e prefere não
responder outras para não se comprometer, pena que no longa só há um
trecho dessa entrevista! Ao ser questionado se ele continuava sendo o
humilde cantor do início de carreira, levantou e mostrou seu cinturão de ouro
que recebeu como presente! Depois voltam as imagens dos shows,
começando por “I Got Woman” que foi sucesso na voz de Ray Charles!
Elvis introduz “Amén” para finalizá-la com chave de ouro, em seguida
dispara outro rock, “A Big Hunk O’ Love”! Outra canção que começava a
ser freqüente em seus shows era “You Gave me a Mountain” , interpretada
no longa de forma esplendorosa!
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ENTREVISTA

JULIO CESAR

FANZINE ELVIS TRIUNFAL: Olá Julio César, obrigado por nos
conceder essa entrevista! Gostaríamos que nos dissesse como se
deu início sua carreira como cover e fã de Elvis!
JULIO CESAR: Olá Marcelo e Vivian! Em primeiro lugar obrigado pela
oportunidade. Bem, comecei a cantar aos 17 anos em churrascarias,
barzinhos, mas já era fã de Elvis aos 7 anos, quando ganhei o disco “For
LP Fans Only” da minha avó!
FANZINE ELVIS TRIUNFAL: Você é um cover diferenciado entre tantos
no Brasil, explique aos nossos leitores o motivo!
JULIO CESAR: Sempre tive muito amor pela música e gosto muito dos
anos 50 e 60, onde não preciso de tanta produção para ficar no mesmo
estilo de Elvis. Dessa forma posso ampliar o repertório, pois gosto muito de
cantar canções de outros artistas da época, que com certeza ficariam
ótimas na interpretação e voz de Elvis!
FANZINE ELVIS TRIUNFAL: Fora a atividade como cover, você
mantém uma barraca na feira livre em São Paulo. Como você concilia
as duas atividades?
A feira é outra atividade que comecei com meu pai, ainda menino, e é fácil
conciliar tudo porque os horários são diferentes. E é muito engraçado
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