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Álbum de Recordação
Dennis Sanders foi o diretor escolhido para o primeiro documentário do Rei!
O objetivo não era mostrar a história de Elvis e sim a histeria de seus atuais
shows! Criou-se uma atmosfera de suspense, pois você não teria Elvis ao
vivo logo de cara. As câmeras registrariam alguns ensaios feitos na própria
MGM e no International. Tudo cuidadosamente registrado, desde o preparo
das mesas, da decoração, souvenirs e da tensão antes do espetáculo! “Elvis
é Assim” o título em português representava bem o espírito do filme, o que
vemos é um Elvis brincalhão, tenso, carismático, emotivo e envolvente! Para
iniciar o documentário temos a escolha perfeita: “Mistery Train/Tiger Man”
um medley incendiário! Como Elvis explorou bem os poucos recursos
existentes na época, o jogo de luzes durante a execução do medley tem um
efeito hipnótico na platéia. Se antes eram suas pernas que sacudiam nos
anos 50, agora Elvis explorava os membros superiores na década de 70.
Em seguida vamos acompanhar
Joe Esposito dar uma volta no
QG “Elvis Presley”, um lugar
repleto de fotos pelas paredes,
souvenirs
e
material
de
propaganda!
Um
lugar
que
deixaria qualquer fã maluco!
Imagine o valor hoje de cada item
exposto ali. Só o cardápio do hotel
é comercializado por volta dos 350
dólares hoje em dia! Ao fundo
escutamos a linda “The Next Step
Is Love” que só é possível ser vista no ensaio infelizmente! Imagens de Elvis
chegando aos estúdios da MGM são exibidas, mas com um detalhe curioso,
o próprio Elvis dirigindo seu carro com o vidro baixo! Ao chegar cumprimenta
o porteiro demonstrando o quanto era humilde acima de tudo!
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Nesta nova seção iremos recordar momentos agradáveis com os fanElvis
espalhados por este país! Na foto acima tirada em 2003 (da esquerda
para a direita) estão José do site Elvis Kids, Livia Presley aos 12 anos
e Marcelo Neves (eu rsrsrs). José que naquela época morava em
Catanduva no interior paulista, tinha grande paixão pelo seu ídolo, tanto
que viajava horas para participar dos eventos sobre Elvis em São Paulo.
Hoje está morando em Mato Grosso do Sul onde ainda é um grande
fanElvis! Lívia Presley, aqui ainda uma criança rsrsrsrs participa pela
primeira vez de um evento do Rei. Lívia descobriu o evento através do
nosso site e na ocasião tivemos a chance de nos conhecer. Já naquela
época eu tocava na TCB Brazilian Band mas jamais iria imaginar que
anos depois estaríamos dividindo o palco com Lívia Presley! Hoje Lívia é
uma cantora que está no segundo CD em tributo a Elvis! É uma
verdadeira fã de Elvis que aos poucos foi aperfeiçoando seu talento e
conquistando seu espaço! A cada novo número de nosso fanzine iremos
colocar mais amigos e contar um pouco sobre cada um! Aguardem!
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