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Amigos: é só olhar e "ver"!
O êxtase estampado nos rostos, as lágrimas de despedida, os gritos
incontroláveis, as faces apreensivas quando ele se ia, como se não fosse
voltar jamais, atestam a veracidade daquela atmosfera mítica e mística que
permeava suas apresentações...
Pois não o sentimos nós isto mesmo, hoje, através dos filmes que o
retratam?
Crianças, jovens, ousá-lo; vejam-no; compreendam-no; amem-no!
Nosso mundo atual, acelerado e superficial, poderia não comportá-lo, não
fosse em forma de mito... Aqueles valores que ele trazia em seu sotaque, em
seus modos, na sua melancolia emprestada dos negros sulistas, na sua
ânsia pelo "novo" que fora apresentado como chocante, pela sua
voz incomum como vinda de outros planos, ora, tudo isto tem o dom de nos
remeter ao mais profundo de nós mesmos, ou seja, como um apelo ao
autoconhecimento, nem que seja através do convite aparentemente ingênuo
de um "Good Rockin' Tonight".
Ave, Elvis!
Célia Maria Plácido Santos

JAIME foi o grande vencedor
desta 9ª. Reunião do Elvis
Triunfal. Se você gosta de cantar
e nunca se apresentou em público
esta é a oportunidade. O fã clube
abre espaço para intérpretes e
covers. Os que se destacam
acabam se apresentando outras
vezes em nossas Reuniões. Fique
atento para as próximas inscrições
que podem ser feitas em nosso
site

A Candidata DÉBORA é minha conhecida
de muitos anos dos Encontros da
Gang'Elvis. Infelizmente o playback que ela
havia solicitado não estava na reunião, então
foi obrigada a escolher outra canção. Sugeri
a ela "Can't Help Falling In Love", já que
era uma canção bastante conhecida. Me
surpreendi com sua interpretação já que não
sabia deste lado "cantora" da Débora!
Também foi a primeira participação dela em
nossa reunião e logo de cara ficando em 4º.
LUGAR no Concurso! FÁTIMA nossa amiga
de longa data cantou "Release me" que foi
sucesso primeiramente na voz de Engelbert
Humperdinck em 1967, Elvis a gravaria ao
vivo em 1970. VANESSA PRESLEY foi a
última a se apresentar com a canção "If You
Love Me". Vanessa é a veterana de nossos
Concursos, até hoje nunca venceu, mas
chegou bem perto, na 8ª. Reunião ficou em
segundo lugar! Acabou sendo uma presença
obrigatória em todos os Concursos devido
ao seu carisma no palco e por ser uma
grande fã de Elvis! Ela também auxilia na
organização das Reuniões do Triunfal!
Todos os candidatos receberam CDs de
brinde e o vencedor um troféu (doado pelo
Alexandre) e um pôster doado pelo Takano.

LUIZ KALT - POCKET SHOW
Luiz Kalt foi outra atração de nossa Reunião interpretando 4 canções de
Elvis! Atualmente Luiz está gravando um CD, estaremos em contato para
maiores informações. O playback que Luiz levou estava com problemas,
mas como tínhamos outros parecidos acabamos utilizando estes. Entre as
canções Luiz Kalt interpretou estavam "Always on My Mind"; "I Can't
Stop Loving You" e "An American Trilogy", ponto alto de seu show! Luiz
é tão fã de Elvis, que recriou em sua casa um salão para shows com a
fachada de "Graceland", algo extremamente bonito, porém ainda de uso
apenas de amigos e familiares. Queremos agradecer o Luiz pelo show e
agradecer o Luiz Gonzaga que intermediou esta apresentação!
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