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Foi apresentado o DVD "Elvis Lives" na integra devido o Brasil estar na
agenda de shows de "Elvis in Concert". Laerte Machado (Gang'Elvis)
esteve presente na Reunião onde pode comentar sobre a Exposição e o
Show "Elvis in Concert". Exibimos os dois vídeos da 2Share disponíveis no
Youtube onde apresentam o projeto "Elvis Experience". A expectativa é
muito grande entre os fãs que já querem saber valores de ingressos e se
haverá caravanas. Eu (Marcelo Neves) reforcei a importância da
participação de todos os fãs nestes eventos. Estamos agora na expectativa
de mais informações da 2Share sobre o "Experience" para que possamos
orientar os fãs.

SHOW DE ABERTURA: MARA COMPANHONI

Elvis sendo presenteado por fãs em 1974. Ele recebe a compilação de
vários fanzines em comemoração aos 20 anos de carreira 1954 – 1974.
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Mara
durante
sua
1ª.
Apresentação nas Reuniões
do Fã Clube Elvis Triunfal!

Mara Companhoni entrou em contato
conosco demonstrando interesse em cantar na
reunião. Ela é membro do nosso fã clube, mas
ainda não havíamos visto ela cantar. Acessei
o Youtube onde pude assistir um vídeo muito
legal de Mara cantando. Walteir Terciani
(Gang'Elvis) também me reforçou o talento de
Mara Companhoni que havia se apresentado
no aniversário de Laerte Machado no Espaço
Cultural Elvis Arts. Mara nunca havia
participado de nossas reuniões e estava
perdida em São Bernardo a caminho do Lar da
Mamãe Clory. Por sorte estava passando pelo
local onde Mara estava "perdida". Ela possui
um Projeto com canções de Elvis que em
breve iremos abordar em nosso site com mais
detalhes! Na Reunião ela explicou para os
participantes de seu Projeto, fez seu show e
ainda participou do júri no Concurso Elvis
Triunfal. Queremos parabenizá- la pelo show e
agradecer sua participação voluntária no
evento!
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