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Outro momento de grande emoção é quando Elvis pede para seu coral 
interpretar “Sweet Sweet Spirit” e pede silêncio na platéia! Elvis apenas 
escuta a canção demonstrando grande satisfação! Em seguida é exibido a 
interpretação de “Lawdy, Miss Clawdy”. Para finalizar as cenas dos shows 
escolheram “Can’t Help Falling in Love”, não poderia ser diferente! Quando 
começam a mostrar os créditos do filme, outra grata surpresa, “Memories”!  
 

 
 
Muitos fãs já faleceram e não puderam assistir esse material. Até hoje por 
incrível que pareça “Elvis on Tour” não foi lançado oficialmente em DVD! Já 
perdemos a conta de quantas vezes “Aloha from Hawaii” já foi re-lançado, 
sendo vendido até em bancas de jornais! Até agora tudo indica que não há 
interesse da EPE em lançar o material inédito de “On Tour”, privando os fãs 
de todo o mundo! Mesmo 35 anos depois “Elvis on Tour” continua sendo 
um documentário atual, seu formato serviu de inspiração para milhares de 
artistas que fizeram seus documentários! É o registro de uma carreira 
vitoriosa, que naquele momento mostrava como os Estados Unidos estava 
recebendo Elvis em suas novas turnês! Mostrava o clima entre os fãs e entre 
os músicos da banda. Foi um período mágico para quem é fã de Elvis e 
infelizmente poucos tiveram o privilégio de vivenciar! Para as novas gerações 
restam as imagens, fechar os olhos e tentar viajar na imaginação! Esperamos 
que tenham gostado desta matéria para relembrarmos este grande filme. 
Estamos programando matérias sobre outros filmes da carreira de Elvis! 
Mande sua sugestão também! Ass. Marcelo Neves 

O documentário foi agraciado com o 
“Globo de Ouro” como melhor 
documentário de 1972! Foi o maior 
prêmio que Elvis recebeu por seus mais 
de 30 filmes gravados! Muito material 
gravado na época foi encontrado e 
repassado aos fãs! Em alguns casos foi 
lançado oficialmente como em “The 
Lost Performances” de 1992. Neste 
filme algumas imagens cortadas de “On 
Tour” foram incluídas com imagens 
extras de “That’s The Way It Is”. Em 
2005, muito material vazou e acabou no 
colo dos fãs o que gerou o DVD não 
oficial “On Tour Outtakes”. Infelizmente 
a Turner e a própria EPE são muito 
lentos em lançar novidades sobre Elvis, 
há muito material inédito em vídeo que 
poderia ter sido lançado e que não foi!   


