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PREMIAÇÃO
ELVIS COVER
DESTAQUE

Vencedores 2011
Elvinho Presley
Dalizio Moura
Júlio Cesar
Elvinho foi o grande vencedor da segunda edição do ECD (Elvis Cover Destaque).
Sua apresentação levantou a platéia usando um "Jumpsuit" de 2 peças muito
semelhante ao "White Two-Piece" ou Benefit como também é conhecido. Era um
jumpsuit que Elvis usou entre 1975 e 1976. Ficou muito famoso devido Elvis ter usado
num show beneficente. Elvinho participou da primeira reunião do Elvis Triunfal
realizada em 2007 e era admirado por Mamãe Clory que sempre me perguntava
quando o Elvinho iria cantar novamente. O cover chegou a participar de outras
reuniões conforme sua agenda permitia. Nesta 10ª. Reunião em homenagem a
Mamãe Clory ele não poderia ficar de fora onde dedicou a canção "Love Song of the
Year" em sua memória. Particularmente nunca havia visto alguém cantar esta canção
em shows de covers. Outra novidade do show de Elvinho foi usar a introdução do
seriado "SWAT" emendando com 2001 Uma odisséia no espaço. A orquestra de
Guercio chegou a tocar o tema da SWAT em 1976 antes do show de Elvis. A nossa
amiga Silvia que é esposa de Elvinho esteve na reunião o que nos deixou muito
felizes! Silvia além de esposa é quem gerencia a carreira de Elvinho, carreira esta que
deu um gigantesco impulso em 2011. Foram 42 shows abertos e dezenas de shows
fechados durante 2011. Só de 2004 até hoje o site Elvis Triunfal divulgou 154
apresentações do cover. O fã clube fez um quadro para premiar Elvinho e agradecer
o apoio nestes 10 anos de site Elvis Triunfal.

Livio Monari (Fã Clube Italiano) ao lado de Elvis em 1972
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