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Eu (Marcelo Neves) participo do programa especial da Rede TV Mais onde
tive a oportunidade de falar sobre as celebrações daquele ano. Ao todo foram
150 eventos divulgados pelo Elvis Triunfal apenas no ano de 2005. Nas lojas
a gravadora soltava o “Love Elvis” apenas com baladas românticas.
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EM 26 DE JANEIRO DE 2008...

2006 – SITE ELVIS TRIUNFAL SE TRANSFORMA EM FÃ CLUBE – A
filosofia de trabalho da Gang’Elvis se confrontou com a minha filosofia e
ocorreu o rompimento da parceria e não da amizade que continua até hoje. A
Gang’Elvis montou seu próprio site e me tornei independente como em 2002.
Enfim poderia voltar ao velho sonho de ter um fã clube e colocar em prática
alguns projetos que estavam engavetados. Um deles era realizar eventos
totalmente beneficentes que seriam realizados a partir do ano seguinte. Outro
projeto era o lançamento de um fanzine mensal que acabou sendo um
sucesso, superando até nossas expectativas!

Mais dois sites surgiam naquele ano o Elvis Brasil e o Elvis Back que
acabou se transformando em fã clube também. Marcelo Costa começava a
realizar seus eventos no Memphis Burger agora com novo fã clube o BEPS.
No Rio de Janeiro, Guilherme Carneiro continuava sendo um das maiores
referencias sobre Elvis naquele Estado. Waldenir Cecon lançava seu
segundo livro “Elvis em Turnê” ainda melhor que o primeiro!
Já em 2006 tivemos registrados 120 eventos
sobre Elvis no Brasil. Um número altíssimo
que gerou comentários em outros paises.
Muitos ficavam abismados com esse número
e com o perfil desses fãs, em sua maioria
jovens que não eram nem nascidos quando
Elvis morreu. Um dos maiores exemplos foi
Lívia Presley de apenas 16 anos gravando
um CD com músicas de Elvis. O ano de
2006 foi de grandes novidades no cenário
“Elvis” do Brasil. A diversidade de opções
tanto de shows e fã clubes aumentaram
facilitando o encontro dos fãs espalhados
pelo Brasil.
SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

CONCURSO:
PARA SE INSCREVER NO CONCURSO BASTA ENVIAR E-MAIL PARA
ELVISTRIUNFAL@ELVISTRIUNFAL.COM ou LIGAR PARA 9736 6430
EXPOSIÇÃO:
VEJA 160 DISCOS DO REI, MUITOS IMPORTADOS QUE NUNCA FORAM
LANÇADOS NO BRASIL, LIVROS, REVISTAS E JORNAIS DE 1977.
FILME:
ASSISTA O FILME “CAVALEIRO ROMÂNTICO” DE 1965 COM A
DUBLAGEM QUE FOI REALIZADA NA ÉPOCA. VEJA TAMBÉM CENAS
RARAS DO REI NUMA MONTAGEM ESPECIAL.
SHOWS:
SHOWS
ASSISTA OS SHOWS DE JÚLIO CESAR E DE SÉRGIO QUEIROZ QUE
RECENTEMENTE FOI ADICIONADO A PROGRAMAÇÃO.
A bilheteria será revertida ao Lar da Mamãe Clory que cuida de
crianças, jovens e idosos carentes. Contamos com sua presença
para que este evento seja novamente um sucesso! No local haverá a
venda de salgadinhos e doces feitos na própria instituição!
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