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CONCURSO ELVIS TRIUNFAL
Os cinco participantes do Concurso Elvis
Triunfal foram Marcelo da "Elvis Fair";
Gil; Vanessa Presley; Carlinhos e a
dupla Débora e Gilson. Foi bastante
divertido o Concurso e com ótimos
candidatos! Marcelo que faz parte da
feirinha Elvis foi o grande vencedor do
Concurso, o que lhe dá o direito de
cantar 5 músicas na próxima reunião! O
Marcelo havia doado o troféu para o
Concurso e acabou ganhando o mesmo!
Após o concurso ele resolveu doar
novamente ao fã clube para usar no
próximo concurso! Sua interpretação de
"Bridge Over Troubled Water" agradou
em cheio e arrancou elogios até da
minha mãe que estava presente na
Reunião! Parabéns marcelo foi uma
grande interpretação! Nosso amigo Gil
cantou "Return to Sender" e agradou
bastante a platéia! Carlinhos interpretou
"You Don't Have To Say You Love Me"
o mostrou o quanto é talentoso! Débora
e Gilson capricharam num dueto ficando
em 2º. lugar no Concurso. Débora foi
convidada a cantar 5 músicas na próxima
Reunião e Gilson fará um Pocket Show
de 30 minutos. Vanessa Presley
interpretou "Patch it up" usando um
traje que comprou apenas para a
Reunião! Pode não ter ganho o concurso
mas levantou a platéia com seu jeito
carismático de cantar! Vanessa tem nos
ajudado muito na organização das
reuniões. Esta última por exemplo, foi a
primeira a chegar no dia da Reunião e a
última a sair! Nosso muito obrigado, é
bom saber que podemos sempre contar
com sua força!
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Dalizio Moura estará realizando
um grande show no dia 5 de abril.
Nosso fã clube é um dos
apoiadores! Contamos com a
participação dos membros do
Elvis Triunfal neste show! Leia
abaixo o release do show feito
pelo fã clube Elvis Forever de
Sorocaba:
"É com muito orgulho e alegria que
apresentamos o evento Elvis
Gospel Celebration. A Celebração
de uma ação cultural e humanitária
através da musica Gospel gravada
por Elvis A. Presley que levará não
somente
emoção,
mas
principalmente
solidariedade
e
união entre as pessoas com o
objetivo de ajudar o próximo, isto é,
O Amor; Amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a ti
mesmo. O maior ensinamento de
Jesus
Cristo!
Como
muitas
pessoas sabem, Elvis gravou
canções Gospel (Musica Sacra),
chegando a ganhar vários prêmios e
reconhecimento, deixando para
sempre marcado o seu nome nesse
gênero musical americano tão
importante e influente. Elvis havia
uma forte relação com Deus, não
havendo nenhum tipo de preconcei-

To quanto a religiões ou credos,
Elvis
respeitava
a
Todos!
Justamente por isso que Dalizio
Moura
vai
realizar
uma
apresentação interpretando ao vivo
somente canções Gospel gravadas
por Elvis, homenageando assim
primeiramente Jesus Cristo, Elvis
Presley e ajudando através do
evento as crianças. A apresentação
contém 18 musicas, entre elas
“Amazing
Grace”,
“American
Trilogy”,“Bridge Over Trouble Water”
e “If I Can Dream”. Distribuição de
”libreto” para cada pessoa com os
textos originais das canções em
inglês e tradução em português
para o público acompanhar a
apresentação. Entrada; uma lata de
leite em pó integral* por pessoa
(quem quiser pode doar mais). As
latas de leite serão doadas para A
Casa do Menor de Sorocaba. Os
ingressos serão limitados pois a
capacidade máxima do auditório é
de 200 pessoas ( não haverá
reservas
e
nem
aquisição
antecipadas de ingressos, será por
ordem de chegada no dia do
evento). Data: quinta-feira dia 5 de
abril às 20h00 (véspera do
feriado sexta-feira
Santa)
Local:Teatro Pedro Salomão José Av. Eugênio Salerno, 298 - Centro Sorocaba - SP (ao lado da escola
Getúlio Vargas)."
FALECIMENTO DA ESPOSA DE
JOE ESPOSITO
Martha, esposa de Joe Esposito
faleceu em março de 2012 depois
de lutar contra yum câncer.
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