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Talvez muitos subestimaram por se tratar de um show em que o artista estaria 
"apenas" num telão.  Obviamente nós fãs sabíamos da magnitude dos eventos e 
comparecemos! Muitas empresas que não aceitaram patrocinar a turnê e a 
exposição, devem estar arrependidas agora! Elvis in Concert tiveram os ingressos 
mais altos do ano ao lado dos shows de Lady Gaga e Madonna! A satisfação de quem 
foi nos shows de Elvis in Concert foi altíssima em todos os sentidos! Basta ver a 
reação dos fãs nas redes sociais, youtube ou em blogs! Este tipo de espetáculo é 
uma "novidade" para os empresários brasileiros e também para nossa mídia! Caso 
houver uma próxima turnê em nosso país acreditamos que a resposta dos 
patrocinadores será bem diferente desta primeira turnê! Já estamos recebendo 
diversos e-mails de fãs querendo saber quando será a próxima turnê!! Obviamente 
não sabemos quando será, apesar de acreditarmos que isso será inevitável. 
 

 
 
Os fãs de Brasília principalmente viveram uma grande emoção, foram os primeiros a 
sentir na pele toda a atmosfera de Elvis in Concert. Foram os primeiros a gritarem ao 
ver o nome "ELVIS, BRASÍLIA, 2012!" Os primeiros a escutarem os acordes de "Also 
Sprach Zarathustra" em território brasileiro! Vale também destacar o grande 
número de fãs que saíram de outros Estados para assistir em Brasília! 
Particularmente fiquei emocionando quando vi as primeiras imagens de Brasília e de 
como os fãs receberam a TCB Band. O feedback que tivemos foi que a banda adorou 
tocar em Brasília, era o início de fortes emoções para eles e para os fãs! Outro 
detalhe que gostaria de ressaltar foi o público formado por pessoas de várias idades, 
mostrando que Elvis agrada qualquer geração! Um nova legião de fãs poderá surgir 
depois desta turnê, o que é altamente positivo no cenário "Elvis" em nosso país! 
Queremos agradecer todos os fãs que enviaram fotos e liberaram seus vídeos para 
postarmos no Elvistriunfal.com, nosso muito obrigado! Depois da presença marcante 
dos fãs no Nilson Nelson  que impactaram os músicos da TCB Band posso dizer sem 
dúvida, realmente Brasília merece o título de Capital do Rock! Falou em Rock, 
Brasília está lá! Ass. Marcelo Neves 


