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Júlio mostrou como é talentoso e diferenciado em sua performance, com
certeza pegou muita gente de surpresa! Adriana, sua esposa, registrou
este show em vídeo, assim como parte do show do Elvinho. Quero em
nome do fã-clube agradecer ao Júlio tamanho empenho para que este
evento fosse tão bonito! Em seguida tivemos outro grande show, o de
Elvinho Presley que dispensa comentários. Elvinho vive atualmente uma
grande fase, se estabelecendo como um dos melhores covers que já
surgiram no Brasil! Sua apresentação arrancou muitos aplausos e
conquistou o Lar da Mamãe Clory, que, aliás, foi chamada a borda do palco
para receber uma echarpe de Elvinho Elvis Cover! Para que os covers
fossem acompanhados, tivemos uma banda para este evento formada por
Douglas, Igor, Jairton, Edison e Marcelo Neves (eu). Todos atenderam
nosso convite para ajudar o Lar da Mamãe Clory e merecem nosso
aplauso, meu muitíssimo obrigado! A banda antes do evento ensaiou
algumas vezes em São Caetano, foram dias alegres e descontraídos que
aumentava nossa expectativa do show. Edson Laurenti deu uma aula de
guitarra no palco, arrancando muitos elogios. Douglas voltou a tocar bateria
recentemente, demonstrando uma grande evolução desde os tempos de
sua antiga banda. Em meio as apresentações dos covers tivemos mais 2
surpresas, Igor (guitarrista da banda) cantou "Hound Dog" e Marcos, um
fanelvis presente, cantou "That's All Right" acompanhado pela banda.
Aliás, Marcos mostrou também seu outro talento, o de desenhista. Durante
a exposição colocamos dois desenhos feitos por ele, que arrancaram
muitos elogios, realmente fantásticos! Nosso sorteio distribuiu dezenas de
prêmios: Pôsteres cedidos por Laerte (Gang'Elvis) nosso muito obrigado;
Chaveiros cedidos por Marcelo Elvis Fair; Livros e Revistas por Takano;
DVDs e Fanzines Elvis Triunfal. Para divulgarmos o trabalho dos fã-clubes
no Brasil, sorteamos 25 kits com materiais do "Teresina Elvis Club";
"Gang'Elvis"; "Elvis Triunfal" e "Elvis Back" . Neste kit colocamos
fanzines, cartões, boletins que estavam em nosso acervo. Algo muito
comentado durante esta primeira reunião foi o clima que estava no ar. O
Lar da Mamãe Clory abriga velhinhos e crianças em uma estrutura que não
SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

