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SEGUNDA REUNIÃO EM 26 DE JANEIRO DE 2008

Marcelo Neves
Nova York ainda era um desafio a ser quebrado e nada melhor do que
o Madison Square Garden para calar a boca de qualquer um. O
Madison é com certeza o mais tradicional estádio de Nova York e
grandes eventos ali ficaram eternizados como as lutas de Muhamed
Ali. A “capital do mundo” há muito cobrava um show de Elvis na cidade
e a expectativa era muito grande. Quando isso aconteceu em 1972, se
transformou num grande acontecimento, fazendo com que até
celebridades fossem ao show assistir o Rei. Entre os famosos estavam
David Bowie, John Lennon e George Harrison. Ao todo foram 4
shows esgotados que somaram 80.000 pessoas, um novo recorde!!!!!!!
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Já está marcada nossa segunda reunião no Lar da Mamãe Clory. O evento
será no dia 26 de janeiro de 2008 às 15 horas. Para chegar no evento de
carro é muito fácil, é só entrar na SAÍDA 21 A da Anchieta. Você passará em
frente a Scania, cruzará a avenida Kennedy, passará em frente ao Sesi e ao
Senai. Quando avistar a base policial virar a esquerda. Para esta segunda
reunião vamos trazer mais discos que a primeira vez. Vamos mudar a forma
de exposição para que todos os 160 álbuns tenham uma boa visibilidade.
Devido a grande procura de nossos fanzines, iremos levar todos os números
para serem vendidos, é sua chance de completar a coleção. Vamos mudar a
posição do show e do telão. Desta vez enquanto você estiver nas mesas
saboreando os deliciosos salgados e doces do Lar, acompanhará um
concurso de intérpretes apresentado por Marcelo Neves e Vivian Ondir.
O cover Júlio César vai realizar seu show e apresentar o seu novo site. O
local do telão será mais ao fundo onde a luminosidade é menor, facilitando
sua exibição. O filme escolhido será “Tickle Me” (Cavaleiro Romântico) de
1965. A versão é dublada e foi um presente que ganhei do meu amigo
Daniel! É uma grande oportunidade de assistir uma divertida comédia do Rei
comendo uma+ deliciosa mini pizza da casa. Toda a renda da entrada e da
alimentação será revertida ao Lar da Mamãe Clory. A venda dos Fanzines
será para custear nossas cartas, fanzines, hospedagem do site e gastos no
evento como faixas e panfletos. Anote o endereço: Rua Francisco
VIsantainer 438, Bairro Assunção, São Bernardo do Campo, São Paulo. A
entrada será R$ 10,00 e você ainda concorre a sorteios com o bilhete de
entrada. Contamos com sua ajuda! Ass. Marcelo e Vivian
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