PROGRAMAÇÃO DA 9ª. REUNIÃO
CANTAR NA REUNIÃO
Muitos membros do fã
clube nos questionam
como é o processo para
cantar
em
nossa
Reunião. O Fã Clube
Elvis
Triunfal
não
convida as atrações. O
interessado deve nos
procurar por telefone
ou e-mail. O motivo é
simples, nosso fã clube
presta
serviço
voluntário
e
os
participantes do evento
devem ser voluntários.
Todos
que
se
ofereceram ganharam
espaço para cantar.
Prezamos
por
apresentações de 30
minutos
para
que
vários
tenham
a
oportunidade
de
cantar. Se você deseja
cantar e não é um
cover profissional, pode
cantar
em
nossos
concursos! Caso ganhe
o concurso poderás
cantar na próxima
reunião do fã clube!
Marcelo Neves

NOVIDADES 2011

FTD "FASHION FOR A KING"

C&A – Para a alegria dos fãs Elvis foi o garoto
propaganda da C&A em junho de 2011. Uma
montagem do filme Spinout de 1966 com atores
de nossos dias mostrou que Elvis continua
contemporâneo. As lojas da C&A também
utilizaram a imagem de Elvis em sua decoração!

14:00 RECEPÇÃO DOS MEMBROS
Entrega da Programação da Reunião
14:30 SHOW DE ABERTURA
PAUL PRESLEY - (interpretando 4 canções) Elvis
Cover
15:30 CANDIDATOS DO CONCURSO
16:30 APRESENTAÇÕES

DVD
THE
GREAT
PERFORMANCES - A EPE
lançará no dia 2 de agosto
o DVD duplo "Elvis The
Great
Performances"
com som remasterizado.
São imagens de shows,

16:30 LEANDRO MAKSUD - (apresentação de 4
canções) Intérprete
17:00 MÁRCIO MARTINS - (Show de 30 minutos)
Intérprete
17:30 JÚLIO CESAR - (Show de 30 minutos) Elvis
Cover "60's"
18:00 SORTEIO

Raras, Especiais de TV e de filmes. Algumas
canções incluidas são: Jailhouse Rock; Don't
Be Cruel e Return to Sender. Entre as
canções há também entrevistas com Jerry Lee
Lewis
e
Carl
Perkins
que
eram
contemporâneos de Elvis. Ao todo são mais de
30 canções em duas horas de duração. A pré
venda do DVD já esta disponível no site
shopelvis.com.

Em agosto a Follow That Dream (FTD)
estará lançando "Fashion for a King" um
livro acompanhado de 2 CDs. O livro de 512
páginas retrata com detalhes os trajes que
Elvis usou entre 1968 e 1977. Haverá muitas
fotos ainda inéditas para a alegria dos fãs! A
forma de Elvis se vestir foi tema de outro livro
lançado em 2003 intitulado "Elvis Fashion".
Assim como o lançamento da FTD aborda o
impacto cultural que Elvis gerou com sua
forma bem particular de se vestir! Para
acompanhar o livro, dois CDs aumentarão a
coleção dos fãs. O primeiro CD apresenta um
show em Nebraska de 1º. de julho de 1974 no
Auditorium Arena, apenas a faixa 21 foi
gravada em Salt Lake City em 2 de julho de
1974. O segundo CD contém um show em Las
Vegas do dia 14 de dezembro

Sorteio beneficente ao Lar da Mamãe Clory

NOVO FÃ CLUBE EM SÃO PAULO
18:30 ELVIS NO TELÃO
Exibição de vídeos sobre Elvis
20:00 ENCERRAMENTO
Entrega da bilheteria ao Lar da Mamãe Clory

Kaka Jardel de São Paulo está estruturando um novo
Fã Clube de Elvis no Brasil, o "EP KEEP ON
BURNING". O site está em fase de construção, mas
já pode ser visto no seguinte endereço:
http://www.keeponburning.webege.com/index.ph
p A proposta do EP KEEP ON BURNING é promover a
troca de materiais e realizar encontros de fãs.

MORRE
JOHNNY
HARRA – Faleceu no
dia 30 de março de
2011 o cover e ator
Johnny Harra que fez o
papel de Elvis no
documentário “This is
Elvis” de 1981.

