FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 20

ALOHA EAGLE

O especial de TV da NBC chamado
de apenas "Elvis" fez o reencontro de
Elvis ao estilo que o projetou. O
mundo passava por mudanças
sociais em 1968 e Elvis não ficou de
fora destas mudanças. A canção final
do especial "If I Can Dream"
resumia bem este sentimento! Elvis
usa um terno branco que simboliza a
paz!

CONVERSÍVEL MGA
Talvez uma das mais valiosas
peças da exposição o Jumpsuit
"Aloha Eagle" representa um dos
maiores triunfos da carreira de
Elvis, o espetáculo "Aloha From
Hawaii". O show transmitido via
satélite em 14 de janeiro de 1973
teve o alcance de 1 bilhão e meio
de pessoas! O traje tem como tema
a águia americana, mas não foi por
acaso. O 1º. show completo via
satélite não foi somente um triunfo
de Elvis, mas também dos Estados
Unidos. Esta será a primeira vez
que o traje ficará exposto em outro
país! Uma oportunidade única!!!

TERNO BRANCO

Tudo indica que estará na exposição
do "Experience Brasil". Item ainda
não confirmado oficialmente

TRAJE (1970)
CAIXA DE
CORRESPONDÊNCIA

Este conversível foi utilizado no filme
Blue Hawaii em 1961. Elvis chegou
a comprar o carro depois das
filmagens.
Segundo
algumas
informações ele teria se desfeito do
carro, mas depois voltou a adquiri-lo.
Hoje ele está exposto em Graceland
e estará vindo para o "Experience"
em 2012.

TELEFONE DE OURO

Em 1968 Elvis fez seu retorno e
emocionou os amantes da música!

FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 21

Telefone banhado a ouro que ficava
seu quarto. Elvis gostava muito de
ouro, tanto que mandou banhar as
torneiras de seu avião pessoal "Lisa
Marie".
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No dia 21 de dezembro de 1970
um encontro entre um Presidente
e um "Rei" ocorreu na Casa
Branca. Numa atitude rara, Elvis
sai de Graceland sozinho e vai
até Washington. De lá vai até Los
Angeles se encontrar com Jerry
Schelling
(Guarda
Costa).
Retornam para Washington para
se encontrarem com Sonny West
(Guarda Costa). Neste dia
escreve uma carta ao Presidente
Nixon e o conhece pessoalmente.

Esta caixa de correspondências
segundo informações seria uma das
primeiras
que
ficavam
em
Graceland, ainda na década de 50.
Ainda possuía o endereço antigo,
antes de ser chamada "Elvis
Presley Boulevard". Item ainda
não confirmado oficialmente

JAQUETA DE COURO

CARTEIRA POLICIAL

Elvis adquiriu esta jaqueta no final
da década de 60. Foi visto com
ela algumas vezes passeando de
cavalo em Graceland em 1968.

Em 17 de novembro de 1970 Elvis
foi até o Departamento de Policia
de Denver solicitar sua "Badge", já
que era um colecionador!
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