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EDITORIAL Passado agosto no qual
se completou os 30 anos sem Elvis,
podemos perceber o quanto Elvis
ainda está presente na cultura pop
mundial.
Várias
manifestações
aconteceram nos quatro cantos do
mundo! No Japão um tributo ao ar
livre relembrava os anos 50. Na
Alemanha uma mega exposição com
artigos sobre Elvis acabou sendo um
sucesso de público! Em agosto
também foi o mês de nosso evento
que reuniu os amigos para um grande
tributo. Para continuarmos com fortes
emoções, vamos nessa edição
descrever o retorno de Elvis aos
palcos de Las Vegas em 1969, um
momento mágico assim como foi o
Comeback Special um ano antes.
Você ficará sabendo também sobre
TCB Brazilian Band, uma banda que
acompanha os principais covers do
Brasil. Você terá a oportunidade de
conhecer um pouco da história da
Elvismania no nosso país. Para isso,
ao longo de cinco anos colhemos
informações com quem viveu a
época. Iremos contar como tudo
começou em vários capítulos. Em
outra matéria especial, iremos
abordar o filme “Tickle Me” que no
Brasil foi chamado de “Cavaleiro
Romântico”, uma das melhores
comédias de Elvis. Estamos a cada
dia solidificando nossos leitores que
acompanham nosso trabalho a cada
número. Esta edição foi feita também
com o auxilio desses leitores que
contribuem com suas sugestões. Um
grande abraço a todos os leitores e
fãs de Elvis! Ass. Marcelo Neves
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