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ainda está no ritmo em "I Got A Woman", clássico de Ray Charles! Glen Hardin
iniciou os primeiros acordes de "Bridge Over Troubled Water" e o público do
Ibirapuera logo reconheceu com muitos aplausos! Os arranjos da orquestra são de
arrepiar qualquer fã, uma aula de música! Parabéns a todos os músicos da
orquestra! Em "The Wonder Of You" James Burton se destaca novamente em seu
famoso solo! Mas o público ficou elétrico mesmo com o mega clássico "Suspicious
Minds", os músicos do palco soltam o sorriso para o público presente no dia 10 de
outubro! Após a euforia desta ótima canção, veio o momento de calmaria com a
linda "I'll Remember You". Mas se há uma canção que mostra o quanto sua voz era
poderosa é "What Now My Love", sensacional. Quando o rock de "A Big Hunk O
Love" começou os fãs já pressentiam que o final estava próximo! Em seguida uma
canção que marcou a vida de Elvis, "My Way", um verdadeiro hino! Em falar em
hinos "An American Trilogy" será lembrada como o hino desta turnê! Deixada para
ser a penúltima canção do show, "An American Trilogy" tem o propósito de levar os
fãs às alturas, para em seguida dizer adeus com "Can't Help Falling in Love"!

10.10.2012 – 4º. SHOW – SÃO PAULO

Os fãs ficam completamente extasiados! Muitos comentaram que saíram do show
com aquele sentimento que viveram algo histórico, o que é a mais pura verdade!
Elvis in Concert ainda voltaria a São Paulo no dia 13 de outubro, mas na Via Funchal!
O Ginásio do Ibirapuera dava "adeus a Elvis" e agradecia pelas 3 noites mágicas que
os fãs paulistas jamais se esquecerão! No dia seguinte ao show do Ibirapuera, os fãs
do Rio de janeiro lotaram o Maracanãzinho para mais um show histórico! Quero
agradecer todos os fãs que nos enviaram vídeos e aqueles que postaram no
Youtube, graças a estes registros e seus depoimentos é que foi possível escrever esta
cobertura! Ass. Marcelo Neves
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Após todos os ingressos esgotarem nos dias 08 e 09 de outubro, uma nova data foi
aberta para Elvis in Concert, 10 de outubro de 2012. O valor dos ingressos foram os
mesmos do dia 9 de outubro. Apesar que não houve uma confirmação oficial de
lotação máxima, é possível deduzir que o Ginásio do Ibirapuera estava
completamente "lotado". Basta escutar os depoimentos e vários vídeos dos fãs que
circulam pela internet. O fã Marcelo Martins Souto esteve no dia 10 de outubro
aonde fez o seguinte comentário:
"O show foi muito lindo, ficou completamente lotado o pessoal foi ao delírio desde
o começo até o fim do show. Uma das partes mais emocionante foi quando
cantaram as músicas gospel. Vi muita gente chorando de emoção. Realmente
muito lindo".
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