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03) Em seu novo projeto, qual foi o
critério da escolha do repertório?
R: O criterio da escolha do repertorio foi
influenciada entre 1969 e 1973 onde Elvis
gravou diversas canções country, blues,
entre outras mas em um estilo mais acústico
onde ouvimos claramente os arranjos com
violões e pianos, etc...
04) O que este projeto tem
semelhante com sua carreira
Cadillac 56?

de
no

R: Absolutamente nada de semelhante, a
minha carreira na Cadillac 56 era
intensamente classic rock, onde obtive 80%
do meu aprendizado em questões de
qualidade musical, este projeto é um projeto
mais elitizado onde a primazia do mesmo
não é um efeito de guitarra, um solo de
contrabaixo e sim a delicadeza do soar de
cada instrumento em seu momento.

05) Além de Elvis, quais são suas
outras influências?
R: Gospel, Beatles, Kokomo Arnold, Robert
Johnson, Eric Clapton, Mahalia Jackson,
entre
outros
06) Em março de 2011 você lançará
oficialmente seu show, onde serão
estes shows?
R: Lançaremos no Ton Ton Jazz em Moema,
e os demais estarão no meu site www.walthinho.com.br
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ENTREGA DA CESTA - Sorteamos a linda Cesta que Cláudia Amici
preparou para o fã clube.A renda da rifa vai ajudar a manter as atividades do
fã clube. A ganhadora foi Rose que estava presente na Reunião. Membros
de outros Estados também compraram números da rifa, agradecemos muito
esta ajuda também. Com a minha mudança de emprego e a vinda do
nosso filho Gustavo estava tendo dificuldades de absorver todos os gastos
com a manutenção do fã clube. Os gastos são referentes a: pagamento de
Banda Larga para atualizar o site e responder membros; Hospedagem
do Site, Domínio do site; Tonner para imprimir informativos e decoração
das reuniões, pagamento de equipamentos que foram comprados para
serem utilizados na reunião como Telão e Projetor, papel sufite etc. Hoje
com as doações de papel sulfite, a rifa e doações espontâneas estamos mais
tranqüilizados, pois como os eventos são beneficentes não tínhamos da onde
repor os gastos. Com o crescimento do fã clube poderemos ampliar nossos
projetos sociais e ajudar outras instituições, para isso temos que ser autosustentáveis! Graças a ajuda de todos estamos conseguindo sucesso em
nossos projetos!
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