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EDITORIAL
Este fanzine nº.19 faz parte das
comemorações dos 10 anos do site
elvistriunfal.com. Site que deu inicio
a uma série de atividades voltadas
para a divulgação de Elvis em nosso
país. Em 2012 também será marcado
pela maior exposição sobre Elvis fora
de Graceland, o Projeto “Elvis
Experience Brasil” da 2Share e
EPE. Pela primeira vez em nosso
país iremos ver 500 objetos pessoais
de Elvis incluindo os famosos
“Jumpsuits” usados nos shows! E
para ficar ainda melhor, teremos o
show “Elvis in Concert” no Brasil!
Um show que reunirá a banda,
orquestra
e
corais
que
acompanhavam Elvis entre 1969 a
1977. Nesta edição iremos abordar
um pouco mais como será Elvis
Experience e a expectativa dos fãs! O
ano de 2012 também começou bem
para o cover Elvinho Presley que
ganhou a premiação Elvis Cover
Destaque 2011. O cover compareceu
no dia 28 de janeiro na 10ª. Reunião
do Fã Clube Elvis Triunfal receber
sua premiação! Esta foi a segunda
edição da Premiação que teve início
em 2010. Ainda nesta edição
veremos Elvis em fotos raras de sua
passagem rápida pela Escócia no
período em que estava no exército.
Vamos mostrar a trajetória de nosso
fã clube até alcançar seu 1000º.
Membro! Esperamos que você goste
desta nova edição e a guarde com
carinho!
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No dia 26 de maio de 2012 estaremos realizando nossa 11ª. Reunião do
Fã Clube Elvis Triunfal. Teremos a apresentação dos voluntários Júlio
Cesar, Gilson "Jesse Garon", Sérgio Bianco e Mara Companhoni. Cada
um deles estará fazendo um pocket show de 30 minutos! Além destas
apresentações haverá Marcelo da "Elvis Fair" e Débora cantando cada
um 4 músicas devido o destaque no Concurso Elvis Triunfal realizado na
10ª. Reunião. Você poderá participar de nosso concurso de intérpretes
enviando seu nome e o nome da música que deseja interpretar no email: elvistriunfal@elvistriunfal.com Dando seguimentos as
comemorações dos 10 anos do site elvistriunfal.com exibiremos um
vídeo com os principais fatos que marcaram o site Elvistriunfal.com
nestes 10 anos! Vamos lembrar os principais shows e coberturas, os
lançamentos envolvendo Elvis e muito mais!
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VENHA PARTICIPAR DESTA GRANDE FESTA!
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