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APRESENTAÇÃO DE NELSON PRESLEY E JAIME

Nelson ficou em segundo lugar no Concurso Elvis Triunfal que é realizado
em todas as reuniões. Naquela oportunidade veio usando um "jumpsuit"
branco. Desta vez fez uma produção "68 Comeback Special". Em seu
repertório também canções do "Special" como: "Trouble"; "Memories" e "If
Can Dream". Nelson fez grande amizade com Jaime (Vencedor do
Concurso da 9ª. Reunião) com isso dividiram o palco em algumas canções!
Este tipo de atitude é o que mais gostamos de presenciar entre os
participantes, a amizade, o respeito e parceria quando estão em tributo a
Elvis! Jaime se apresentou logo que acabou a apresentação de Nelson. Em
seu repertório músicas como "Moody Blue" e "How Great Thou Art"
interpretadas no melhor "estilo Jaime" dando outra cara a estas canções.
Jaime venceu o Concurso Elvis Triunfal na 9ª.Reunião que ocorreu em
agosto de 2011. Queremos agradecer de coração a participação de Nelson e
Jaime que se dedicaram bastante em suas apresentações. Esperamos que
tenham gostado da experiência! Se você gosta de cantar "Elvis" mas nunca
cantou para fãs de Elvis façam suas inscrições quando anunciarmos a
próxima reunião
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ELVIS E OS FÃS

Provavelmente muitos Presidentes de fã clubes (como eu) poderiam ter
conhecido Elvis caso não tivesse falecido em 1977. Era muito mais fácil
um Presidente de Fã Clube conhecer Elvis do que um Presidente de País
ou um Governador. Elvis gostava de conhecer aquelas pessoas que
ajudavam em sua divulgação e que estavam ao seu lado em qualquer
situação. Fãs de Elvis são diferenciados pela fidelidade ao ídolo por
toda a vida. Já naquela época havia fãs que estavam a duas décadas
realizando eventos, lançando fanzines, organizando caravanas etc.
Mesmo no período dos filmes os verdadeiros fãs continuaram unidos e
ao lado de Elvis. Toddy Slaughter Presidente do maior fã clube de Elvis
no Mundo se encontrou com Elvis várias vezes. A última vez foi
exatamente no aeroporto de Indianápolis, quando Elvis havia realizado
seu último show. Ele teve o privilégio de participar do último registro em
vídeo de Elvis. Você verá a seguir uma série de fotos do encontro de
Elvis com estes fãs que jamais se esquecerão deste momento!
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