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EDITORIAL Olá amigos e Leitores
do Fanzine Elvis Triunfal. Nesta
última edição de 2007 trazemos uma
matéria especial sobre o Hawaii, essa
terra tão adorada por Elvis que foi
cenário de grandes momentos de sua
carreira. Na seção “Álbum de
Recordação” vamos lembrar nossa
participação no programa “Show
Mais” de Darcio Arruda em 2005.
Trazemos mais curiosidades sobre o
Rei e uma matéria sobre o “Natal de
Elvis”, afinal estamos em mês
natalino. Você ficará sabendo um
pouco mais sobre a última namorada
de Elvis, Ginger Alden que foi a
última pessoa a conversar com Elvis.
Na seção FTD fizemos uma análise
do cd “Jungle Room Sessions” que
foi a última sessão de gravação do rei
em 1976. Preparamos uma análise de
Elvis sobre sua atuação no cinema
que despertará muitos questionamentos entre os leitores. Mas nem
tudo são flores, coloquei um desabafo
devido a um incidente ocorrido numa
reportagem em minha casa. Alunos
de jornalismo dizendo que realizariam
um tributo a Elvis usaram meu acervo
e minha imagem para ilustrar uma
matéria sobre fanatismo, o mesmo
fanatismo que fez o fã de John
Lennon matar o próprio ídolo.
Infelizmente 30 anos depois a mídia
insiste em denegrir a imagem de Elvis
e de seus fãs. Fizemos com que a
Faculdade retirasse a matéria e
pedisse desculpas pelo ocorrido. A
partir de hoje pensaremos três vezes
antes de conceder uma entrevista.
Desejamos a todos um feliz ano novo
com
muitas
realizações!
Ass.
Marcelo Neves

FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 39

FAÇA PARTE DO FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL
elvistriunfal@elvistriunfal.com

FANZINE ELVIS TRIUNFAL
10ª.Edição/Dezembro 2007
Autor: Marcelo Neves
Revisora: Vivian Ondir
Colaboradores no fã clube:
Julio César
Elaine Jorge
Diego
Agradecimentos:
Agradecemos
aos covers Sérgio Queiroz, Jairo
Mello pela divulgação de nossa
próxima reunião em janeiro. Ao
Walteir Terciani por abrir seu
evento para divulgar nossa reunião.
Elaine Jorge e Ludimilla Presley
pela divulgação na internet. Edison
e Cleide por cederem duas lindas
decorações para nossa reunião.
Dedicatória:
Dedicamos
esta
edição a todos os 215 membros do
Elvis Triunfal Fã Clube que
acompanharam nosso trabalho na
internet, nos fanzines e nas
reuniões. O nosso muito obrigado
por todo esse carinho que
recebemos até agora!

EM JANEIRO DE 2007...

ELVIS TRIUNFAL FANZINE
nº. 11

Marcelo Neves & Vivian Ondir

ELVIS TRIUNFAL FÃ CLUBE

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

