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MOMENTOS ESPECIAIS
WALTEIR TERCIANI - Esteve presente em nossa Reunião onde acabou
recebendo um belo presente de Júlio Cesar, uma linda caixa com a imagem
de Kid Galahad feita pela Adriana (esposa do Júlio)! Walteir completou mais
um ano de vida em agosto e a data não poderia passar em branco!
Recentemente Wal perdeu sua querida irmã e devido ao estado de saúde
que ela se encontrava cancelou seu Encontro da Gang e sua viagem a
Memphis. No entanto seu Encontro foi transferido para o dia 10 de setembro
de 2011 no Lucena Bar. Convidamos a todos a participarem do próximo
Encontro da Gang'Elvis. Infelizmente ele não pode ficar por mais tempo
devido a um compromisso particular, mas agradecemos de coração sua
presença na Reunião. A Gang'Elvis tem em seu currículo mais de 75
Encontros de Fãs, 44 anos de correspondência com fãs espalhados no
Brasil e no exterior, mais de 20 viagens a Memphis levando o nome do
Brasil e o privilégio de ser um fã clube reconhecido pelo próprio ELVIS,
visto a carta que o próprio ELVIS enviou a Walteir em maio de 1977.
Enfim são tantas atividades que esta página seria pequena para
descrever!
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07) Há quanto tempo você está envolvido com a música e como foi o
início de sua carreira?
R: Eu tenho envolvimento com musica desde os 03 anos de idade quando
iniciei meus estudos, e através do gospel iniciei meu interesse em cantar e
levar algo mais as pessoas, o inicio da minha carreira profissional em 1993
em São Paulo onde tive uma banda. Mas de 1996 a 1999 estive estudando
em Portugal onde tive uma carreira musical na França, na Bélgica e na
Espanha. Foi lá que aprendi a tocar efetivamente e foi onde soube escolher o
caminho que iria trilhar. Lá toquei com Stanley Jordan, Steve Wonder, Cher,
entre outras pessoas do meio.
08) Em suas lembranças como foi seu primeiro contato com a obra
de Elvis?
R: Foi em Agosto 1986 ou 1987 num Domingo na Rede Manchete estava
passando um especial de Elvis, mas eu já tinha ouvido com meu pai, mas foi
ali que percebi o quanto Elvis era importante e eu disse "Um dia vou tocar e
cantar como ele" que é o sonho primário que qualquer fã, mas percebi ao
longo dos anos que eu não deveria imitar ninguém e sim ter referencias e
Elvis é a minha principal.
09) Qual fase de Elvis mais te influenciou e por quê?
R: Todas as fases de Elvis me influenciam, mas da fase da Sun e 1975 a 1977
me atraem mais, pelo bruto da Sun a alegria e principalmente pela potencia
vocal dele nos anos finais.
10) Há planos para lançar este projeto em CD?
R: O Cd de estúdio já está lançado incluindo um clipe postado no youtube da musica
Hi Heel Sneckers, mas após a turnê será lançado um album duplo com o CD de
estúdio e o ao vivo que ressaltando o repertorio do cd e do show são totalmente
diferentes.
11) Como as pessoas podem acompanhar sua carreira e contratar seu
show?
R: Podem acessar meu site - www.walthinho.com.br - ligar para nossa assessoria (11)
3969.6941
ou
(11)
8229.3923
enviar-nos
um
e-mail
assessormusical@ig.com.br. Eu também estou no facebook, no Orkut, no Twitter, e
também podem se comunicar com a Mila nossa assessora de imprensa através do
orkut para maiores informações.
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