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UMA JUMPSUIT A MENOS...
MENOS...
Marcelo Neves

Segundo o portal Terra o
Jumpsuit Peacock foi vendido
por 300 mil doláres. A venda é
um pouco preocupante para os
fãs que não puderam ver o traje
pessoalmente. Com a venda
essa oportunidade vai diminuir
já que não estará mais em
Memphis! O jumpsuit era um
dos mais bonitos de Elvis e com
certeza vai fazer falta durante as
futuras "Elvis Weeks". Leia a
matéria abaixo que saiu no
portal Terra:

Recentemente colocamos esta
noticia em nosso site sobre a
venda de mais um jumpsuit de
Elvis. Nota-se que conforme os
anos
passam
alguns
colecionadores
estão
mais
preocupados com o dinheiro do
que a importância do item! Só
esperamos que Graceland não
entre na onda de vender
raridades como esta. Isso seria
destruir a memória de Elvis!

EUA - Uma das peças de roupa
favoritas de Elvis Presley, um
macacão com um grande pavão
bordado, foi leiloada por US$ 300
mil (cerca de R$ 474 mil), informa
a agência de notícias Associated
Press. O macacão é o item que já
pertenceu a Elvis que atingiu o
maior preço num leilão. A venda
foi finalizada na madrugada de
quarta para quinta-feira, no site de
leilões de itens de colecionadores
Gotta Have It!. O traje branco com uma abertura em v no peito e
um pavão bordado à mão se
estendendo por boa parte da peça
- foi usado pelo "Rei do Rock" em
várias de suas apresentações nos
anos 70. Anteriormente, o objeto
de Elvis Presley vendido por um
preço recorde era um de seus
carros, que atingiu o lance de US$
295 mil.
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Nelson Di Presley

Música: I Can't Stop Loving You

Gabriel

Música: Promised Land

Rinaldo
Sérgio Bianco
Marcos

Música: The Wonder of You
Música: Unchained Melody
Música: That´s all Right

Samuel

Música: My Way

Dois estreantes estiveram presentes também: Nelson Di Presley e Sérgio
Bianco. E foi justamente um estreante que ganhou o Concurso, Sérgio
Bianco interpretando "Unchained Melody". Antes das apresentações ficamos
reunidos com os candidatos que demonstraram muita amizade entre eles,
provando o que realmente importava era sim o tributo e não a premiação.
Quando anunciado o vencedor, Sérgio Bianco se emocionou e a platéia
também! Agradeceu os momentos felizes que ali passou e revelou que irá
conhecer Graceland em outubro deste ano. Sérgio ganhou uma camiseta do
fã clube e uma entrevista para nosso site, assim como foi feito com Dalizio
Moura no primeiro Concurso. Queremos agradecer a participação de todos
independente da posição que ficaram na classificação final. Ficamos
emocionados de ver a reação do vencedor e a importância que isso
representou para ele. Desejamos que ele tenha uma ótima viagem a
Memphis e que mentalize todos nós quando estiver no Meditation Garden.

Banner da reunião que foi divulgado na internet e como panfleto. Além
disso um banner de 2 metros de altura foi posicionado do lado de fora
da reunião.
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