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HOMENAGEM A MAMÃE CLORY
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TV GLOBO VAI A GRACELAND

lla se gostava de ver Elvis usando os
"jumpsuits", claro que Priscilla ficou
incrédula
com
a
pergunta
respondendo um "Por favor!!" Mas
ela levou na "esportiva" e ainda
presenteou Zeca Camargo com a
caixa que estava concorrendo ao
Grammy 2012, ""Young Man With
The Big Beat". Enfim foi uma bela
matéria que vai com certeza agitar a
mídia e os fãs para esta grande
exposição com cerca de 500 itens.
MORRE BILLY STRANGE

O momento mais esperado da reunião aconteceu às 19 horas com a exibição
do vídeo em homenagem a Mamãe Clory. Em ordem cronológica mostramos
as 9 reuniões em que Mamãe Clory participou. A cada imagem a emoção foi
tomando conta do público ao som de "Bridge Over Troubled Water"
(Versão ao vivo em Las Vegas). No vídeo é possível ver o encontro de
Mamãe Clory com fãs de Elvis e com os covers que cantaram naquelas
reuniões. Na parte final do vídeo todos ficaram de pé aplaudindo Mamãe
Clory, muitos não seguraram as lágrimas devido a falta que ela faz! Acredito
que este seja o momento mais emocionante de todas as 10 Reuniões que
fizemos até hoje! Em seguida presenteamos Sueli (Lar Mamãe Clory) com
um quadro doado pela fã Miriam. Queremos agradecer a Miriam pelo
excelente trabalho que realizou, ficou lindo! Naquele momento lembramos
também os 10 anos do site Elvis Triunfal. Chamei ao palco Walteir Terciani
que participou do site entre 2003 a 2006 quando o Elvis Triunfal
representava o fã clube Gang'Elvis. Em 2007 o Elvis triunfal se transformou
em fã clube e a Gang'Elvis lançou seu próprio site. Nestes 10 anos apesar
de ser fã há 35 anos, conheci milhares de fãs graças ao site Elvis Triunfal,
alguns amigos ficaram e outros trilharam seus próprios caminhos.
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O programa "Fantástico" da TV
Globo mostrou sua matéria em
Graceland trazendo mais novidades
sobre a Exposição que virá ao
Brasil. Uma delas será a presença
de Priscilla Presley provavelmente
na abertura do evento no Brasil.
Outra é que a guitarra usada em sua
volta a Las Vegas em 1969 também
estará na exposição. A matéria foi
exibida na edição especial do
"Fantástico" que comemorava 2000
programas! Antes da matéria a
apresentadora Renata Ceribelli não
se conteve e mencionou que é fã de
Elvis! Zeca Camargo que entrevistou
Priscilla teve acesso a vários locais
na mansão, incluindo o subsolo
onde é armazenado objetos nunca
antes exibidos. Priscilla comentou
que estava muito feliz que a
exposição iria ao Brasil, pois sabe
que há muitos fãs que nunca foram
a Graceland. O apresentador
comentou que Graceland não é
muito grande no espaço, mas que
seria "grande em sua importância"
para a história do Rock. Como Zeca
não é um profundo conhecedor da
história de Elvis, perguntou a Prisci-

Faleceu no dia 22 de fevereiro o
músico e compositor Billy Strange
que foi o compositor da canção
"Memories" e "A Little Less
Conversation" ambas lançadas em
1968. Ele estava com 81 anos e as
causas da morte não foram
reveladas
até
o
momento.
Atualmente
ele
morava
em
Nashville. Além de Elvis Billy
trabalhou com Nancy Sinatra e
Beach Boys. A morte dele foi
divulgada no Twitter de Nancy
Sinatra que contracenou com Elvis
o filme "Speedway" em 1968.
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