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GALERIA “THAT’S THE WAY IT IS”

Elvis brincando com os microfones antes de “Love me Tender”.
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MARCELO NEVES
(Presidente Elvis Triunfal)

Montar um fã clube é algo muito prazeroso, porém é algo que demanda
muito trabalho. Em primeiro lugar o fã clube deve estipular qual é seu
objetivo e como chegar até ele. Alguns se diferem em alguns aspectos
como: venda de itens; publicação de fanzines; envio de
correspondência; eventos beneficentes ou não; exposições; site
próprio; sede própria etc. No caso do ELVIS TRIUNFAL FÃ CLUBE,
temos nosso fanzine mensal, realizamos e apoiamos eventos, emitimos
carteirinha, temos site próprio, telefone disponível para contato e
enviamos correspondência de dois em dois meses. No nosso caso
realizar eventos beneficentes é um dos objetivos principais! Também
falamos abertamente de todos os assuntos sobre Elvis, o que é um
diferencial. Em São Paulo há vários fã clubes, consequentemente o
número de eventos é bastante alto. Há muitas regiões no Brasil que
carecem de eventos sobre Elvis! Fãs existem muitos, o que falta é
opção para eles mostrarem sua paixão pelo ídolo. Como na sua região
não há conhecimento de outros fã clubes, é uma ótima oportunidade de
montar o seu! Nosso fã clube apóia outros clubes e caso monte o
seu...pode contar com a gente! Basicamente o único problema de um fã
clube é ter tempo para se dedicar a ele. Às vezes o número grande de emails e cartas acaba ocupando o seu tempo e em outros casos você
não dá conta do “recado”! Apesar de tudo isso vale muito a pena,
principalmente quando você percebe que seu fã clube está motivando
pessoas a gostarem de Elvis, é maravilhoso! Para mim quanto maior o
número de fã clubes melhor, é mais um motivo para se falar de Elvis!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
NOTÍCIAS DO FÃ CLUBE
Chegando aos estúdios da MGM.

ENTREVISTA - JJ, o Presidente do Teresina Elvis Club, passou por São
Paulo em junho e entrevistou vários presidentes de fã clube, entre eles
Marcelo Neves. JJ esteve em minha casa onde tiramos muitas fotos e
falamos das atividades do Elvis Triunfal. Quero desde já agradecer a
oportunidade dessa entrevista!
SHOW RENATO CARLINI – O cover Renato Carlini se apresentou no dia
primeiro de julho no Bastidores. O show teve o apoio de nosso fã clube e a
participação de Marcelo Neves; Tiziu e Edison (Membros do Elvis Triunfal Fã
Clube e membros da TCB Brazilian Band). O show foi um dos melhores
executados por Renato! Várias imagens foram registradas para um
documentário que está sendo produzido.
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