FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 18

FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 23

atividades. Mas nossa reunião não parou por aí. Tivemos a presença de Luiz
Kalt (me perdoe se escrevi errado rsrs) que cantou 3 músicas e Paul
Presley que finalmente cantou 2 músicas! Infelizmente Paul não chegou a
tempo de participar do júri em nosso concurso.Particularmente fiquei muito
feliz com a presença de Wlamir (cover do Morrissey), meu amigo há 18
anos! Meu amigo Laerte dos tempos da TCB Brazillian Band. Minha mãe
participou pela primeira vez da reunião, algo que me deixou muito feliz
também! Meus sogros também participaram e sempre estão nos apoiando!
Outra presença marcante foi a de Walteir Terciani (Presidente da
Gang'Elvis) que disse como foi sua viagem a Memphis. Ronnie Packer
também apareceu em nosso evento e já demonstrou vontade de participar
dos próximos, só que desta vez...cantando! Marcelo da Elvis Fair, preparou
sua barraquinha e vendeu seus artigos agradando os visitantes da reunião,
nosso obrigado pela presença!
BALANÇO FINAL: Fazer uma reunião contando com tantas atrações e tudo
ocorrer conforme o programado é muito gratificante! Começamos
pontualmente às 15 horas e terminamos exatamente às 20 horas! A reação
das pessoas felizes em ter participado da reunião foi algo que nos deixaram
felizes e motivados a continuar com nosso projeto! Estamos planejando
outras atividades para reunir os fãs com mais frequência, uma sugestão da
nossa amiga Elaine Jorge! Estamos abertos às sugestões e críticas também!
Um grande abraço a todos que compareceram e um grande beijo à Mamãe
Clory, Ivan e Lúcia por sempre nos tratarem com tanto carinho! Ass. Marcelo
Neves e Vivian Ondir
Sempre após o evento
entregamos a renda à
Mamãe Clory. Como
após
a
reunião
estivemos
ocupados
em desmontar tudo, a
Mamãe Clory caiu no
sono e foi dormir. No
dia seguinte eu e
Vivian voltamos para
entregar
a
renda.
Sempre é um momento
muito especial para
nós.
Queremos
agradecer
até
os
membros que não
puderam ir, mesmo
assim enviaram sua
doação para o evento!
Um grande abraço a
todos e até a próxima!
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Elvis em 1972 recebendo o disco de ouro pela vendagem do álbum “As
Recorded At Madison Square Garden. Os Diretores do documentário
“Elvis on Tour” filmaram o momento, mas não foi incluído na edição final.
Anos mais tarde descobriram a gravação onde foi incluída no DVD “On
Tour Outtakes”. Elvis estava novamente sentindo o sabor do
reconhecimento artístico de seu trabalho! O ponto ruim deste período foi
a separação de sua esposa Priscilla, algo que iria mudar os rumo de sua
vida.
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