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WALTHINHO E BANDA THE WILLYS - Outro grande momento
da reunião foi a presença de Walthinho Fonseca e Banda The Willys.
Walthinho escolheu um repertório mais focado nos primeiros anos da carreira
de Elvis e ganhou a platéia. A Banda The Willys está ao lado de Walthinho a
apenas um mês mas já demonstrou bastante entrosamento no palco. E
reencontrei outro companheiro dos tempos da banda Elvis Back, Douglas.
Walthinho já era bem conhecido do fã clube por meio da banda Cadillac 56,
agora trilha uma carreira solo que tem tudo para decolar ainda mais!
Enquanto caminhava pelo público fui parado diversas vezes para escutar os
elogios em relação ao trabalho do Walthinho. Os destaques musicais do
show são as interpretações de "That's All Right" e "Suspicious Minds". Após o
show de Walthinho, a Banda The Willys cantou duas músicas, entre elas
"Hound Dog". Infelizmente o restante da banda não ficou até o final do evento
devido a outros compromissos, queremos agradecer a presença de toda a
banda e parabenizá-los pelo show.

LETRA TRADUZIDA
EL TORO – (Album: Fun in Acapulco)
El Toro
There's a legend of a famous matador
Who went to meet El Toro
Though he fought as he had never done
before
He could not beat, El Toro
The bull El Toro, brought him defeat and
pain
And to his sorrow, the matador knew
shame
They said time would never heal the many
scars
Brought by the great, El Toro
And the bitterness that burned deep in his
heart
Caused him to hate, El Toro
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- Em 2010 fizemos a votação da Premiação Elvis
Cover Destaque 2010. Os critérios podem ser acessados clicando aqui. Os
grandes vencedores foram Sérgio Bianco, Elvinho Presley e Dalizio Moura
(que infelizmente não estava presente por motivo de show). O Fã Clube
premiou aqueles que mais fizeram ações em 2010 como: shows abertos,
shows beneficentes, membros no orkut, twitter etc. Sérgio Bianco foi o
grande vencedor seguido de Elvinho e Dalizio Moura. Como prêmio recebeu
nosso quadro indicando o 1º. Lugar. Em breve iremos fazer uma entrevista
com o grande vencedor. Os 3 vencedores irão ganhar maior destaque na
divulgação de seus shows a partir de agora no site. E já adiantaram que irão
participar da premiação em 2011. Queremos agradecer todos os candidatos
do concurso que acreditaram em nossa organização e desejar muito sucesso
em 2011. Sérgio Bianco pegou todos de surpresa ao convidar Elvinho
Presley e Julio Cesar para cantarem juntos. As canções eram "My Way",
"Bridge Over Troubled Water" e "Suspicious Minds".
SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

The bull El Toro, brought him defeat and
pain
And to his sorrow, the matador knew
shame
So one night, when no-one was on sight
The matador, went to finish the score
In the lonely fields, beneath the pale
moonlight
He fought the bull...and they fought once
more
When they found the matador and saw him
dying
He'd never see tomorrow
Now they say that on the spot where he
was lying
Still walks the proud El Toro

El Toro
Há uma lenda sobre um famoso matador
Que enfrentou El Toro
Embora ele tivesse lutado como nunca antes
lutara
Ele não conseguiu vencer El Toro
El Toro trouxe-lhe o fracasso e a dor
E para sua tristeza, o matador conheceu a
humilhação
Disseram que o tempo nunca cicatrizaria as
inúmeras feridas
Deixadas pelo grande El Toro
E a amargura que ardia no fundo do seu
coração
O fez odiar El Toro
El Toro trouxe-lhe o fracasso e a dor
E para sua tristeza, o matador conheceu a
humilhação
Então, uma noite, quando ninguém à vista
O matador, foi acertar as contas
Nos campos solitários, sob a luz pálida do luar
Ele procurou o touro ... e eles pelejaram
novamente
Quando encontraram o matador e o viram a
morrer
Ele nunca veria o dia de amanhã
Agora, dizem que no local onde ele jazia
Ainda passeia o orgulhoso El Toro
El Toro trouxe-lhe o fracasso e a dor
E para sua tristeza, o matador conheceu a
humilhação
Written by Giant, Baum and Kaye

The bull El Toro, brought him defeat and
pain
And to his sorrow, the matador knew
shame
Written by Giant, Baum and Kaye
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