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é o processo para se apresentar na
Reunião. Basta comunicar o fã clube que
está a disposição para uma apresentação.
Não fazemos convites para covers cantarem
devido a Reunião ser um trabalho
voluntário, portanto o cover deve oferecer
sua apresentação como um trabalho
voluntário. Todos que se ofereceram,
cantaram em nossas reuniões.Paul além de
cantar fez questão de pagar sua entrada,
muito obrigado pelo gesto! Entre as canções
do repertório selecionou : "Hound Dog";
"Suspicious Minds" e "Runaway"! No
palco usou um traje para recordar os
ensaios do documentário "Elvis on Tour " de
1972. Após sua apresentação, Paul ainda
participou do evento como jurado do
Concurso Elvis Triunfal. Foi a primeira vez
que colocamos um mini show de abertura
no Evento. A idéia é sempre realizar este
tipo de apresentação antes do nosso
tradicional Concurso. Infelizmente não
consegui me despedir de Paul Presley
devido estar apresentando o evento, mas
gostaria de agradecê-lo pelo trabalho
voluntário! Um grande abraço!

ELVIS NA MIDIA
Folha de São Paulo 1º. de
janeiro de 1971
Folha de São Paulo 30 de julho de 1975

CONCURSO ELVIS TRIUNFAL

Paul Presley foi um dos
voluntários que ajudaram
nesta 9ª. Reunião. (Acima)
No momento de sua
apresentação.
30 de agosto de 1977, Folha de São Paulo
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Este Concurso foi muito interessante e com
muitas surpresas! Os candidatos foram
(esquerda p/direita): Débora, Vanessa
Presley, Nelson, Fátima, Alexandre,
Jaime, Fábio e Gil. Particularmente gosto
muito desta parte do evento pois você pode
descobrir grandes talentos em se tratando
de intérpretes. A adesão de 8 candidatos
deixou o Concurso bem mais animado e
disputado. O número de candidatos do sexo
feminino cresceu também e o clima ficou
bem descontraído! O primeiro a se
apresentar foi ALEXANDRE de Sorocaba
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