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EDITORIAL Olá amigos! Estamos
de volta com mais um Fanzine
trazendo as noticias envolvendo
nosso ídolo Elvis Presley. Em 27 de
agosto de 2011 o Elvis Triunfal
realizou mais uma Reunião. O
resultado não poderia ser melhor,
recorde de arrecadação que foi doada
ao Lar da Mamãe Clory. A cobertura
está neste fanzine trazendo novas
fotos deste divertido encontro. Outros
dois fã clubes brasileiros também
realizaram eventos que mobilizaram
os fãs em agosto, os Fã-Clubes
“Amigos do Elvis” e “Elvis Now”. O
primeiro
realizou
um
encontro
também no dia 27 de agosto reunindo
fãs de Caruaru e região. Este evento
contou com o apoio do “Elvis
Number One” outro importante fã
clube de Pernambuco. O Fã Clube
Elvis realizou no mês de agosto uma
exposição num grande Shopping de
Natal, a cobertura desta exposição
pode ser vista aqui também! Em
setembro outro fã clube estará se
encontrando, a Gang’Elvis em seu
76º. Encontro. São os fã clubes
brasileiros mantendo viva a memória
de Elvis! Temos ainda a entrevista
com o cantor Walthinho que lançou o
projeto Elvis Unplugged. Matérias de
jornais que eram lançadas quando
Elvis ainda era vivo. E para fechar um
ótimo texto de Célia Maria Plácido!
Esperamos que gostem deste novo
exemplar que foi montado com muito
carinho! Fiquem com Deus e até em
outubro com o próximo fanzine.
Marcelo Neves & Vivian Ondir
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FAÇA PARTE DO FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL

Acesse o forum oficial do fã clube no site elvistriunfal.com
Para ser membro:
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Agora você pode
baixar em seu
computador todos os
fanzines lançados até
hoje! Basta acessar a
seção “FANZINES” no
site elvistriunfal.com!
Não é mais necessário
ser membro do fã
clube para fazer o
download. Faça agora
sua coleção de
fanzines!

Você pode ajudar o fãclube a manter suas
atividades em dia.
Para saber como
ajudar envie e-mail
para:

Para ser membro
do fã clube basta
enviar seus dados
(endereço
completo) para o email do fã clube.
Depois disso você
deverá esperar a
publicação de sua
carteirinha no site
Elvis Triunfal. O
clube não cobra
mensalidade ou
qualquer taxa,
apenas exige se
seus membros
mobilização em
torno de Elvis em
sua região.

elvistriunfal@elvistriunfal.com
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SEU DOWNLOAD NO
ELVISTRIUNFAL.COM

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

