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ENTREVISTA: WALTHINHO

Como havia dito batemos nosso recorde. Juntando a bilheteria, sorteio e a
renda da padaria alcançamos a marca de R$ 3.064,00 graças ao empenho
dos membros presentes no evento e dos membros de outros Estados
que fizeram suas doações! Mamãe Clory que é uma pessoa
extremamente espiritualizada olhou para uma imagem de Elvis dizendo
que este é um "ESPÍRITO DE LUZ" que por meio dele estamos
propagando o bem! É realmente fascinante ver o quanto Elvis ainda
mobiliza as pessoas. Nossa equipe de apoio há pessoas que nem eram
nascidas quando Elvis faleceu, como: Diego, Vanessa Presley, Flávia e
tantos outros que estiveram presentes na Reunião! Quando estávamos
fazendo nossa Reunião havia outros fã clubes realizando outras
reuniões no Brasil no mesmo horário, isso é maravilhoso! Infelizmente a
Vivian não pode ficar até o fim da Reunião para cuidar de nosso filho
Gustavinho, afinal é uma maratona muito grande para uma criança de 1
ano de idade! Obrigado pela presença de todos vocês e nos desculpem
alguma falha! Estamos muito felizes com o resultado desta reunião,
mas tudo isso foi possivel com a união de vários fãs de Elvis. Quando
se há união tudo fica mais bonito e fácil! Esperamos todos vocês na
próxima reunião, Muito obrigado e fiquem com Deus!

01) Olá Walthinho! Obrigado por nos conceder essa entrevista para
o fã clube Elvis Triunfal. Gostariamos primeiramente saber sobre seu
novo projeto Elvis Unplugged, como será?

MAIS FOTOS DESTA REUNIÃO
Você pode ver mais de 170 fotos desta reunião
no site Elvis Triunfal. Visite a seção “Fã Clube” e
clique em nosso histórico de Reuniões. Veja a
seguir as pessoas que ajudaram para que esta
Reunião fosse concretizada!

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

R: Bem, o projeto Elvis unplugged se iniciou com uma ideia de como seria
Elvis hoje na MTV fazendo um acústico. Depois verificamos que todas as
musicas do Rei são ótimas, mas ele tem um conteúdo acústico muito vasto
difícil ate de escolher, mas são musicas que os interpretes e covers até
mesmo o publico pouco exploram e foi ai que completamos o projeto,
pensando em levar musicas que todos conhecem mas não se deram conta de
como
são
de
qualidade.
02) Você será acompanhado pela banda "The Willy's", quem faz
parte desta banda?
R: Nesta banda temos: Gabriel- guitarra solo / Vagner - Bateria / Carlos Contra baixo / Sidney - Piano / Marcio - Backing Vocal / Danielle - Backing
Vocal
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