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FLÁVIA - Pelo apoio na Reunião.
JÚLIO CESAR - Pelo show
LAR DA MAMÃE CLORY – Pelo espaço!
MARIA ELISABETE – Pelas doações
ROSE DE DEUS – Doações
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2SHARE – Por trazerem ao Brasil o
Projeto “The Elvis Experience”

MAMÃE CLORY – Por termos tido o
privilégio de compartilhar momentos tão
felizes ao seu lado!

ELVIS PRESLEY – Estaremos contando as

EXPOSIÇÃO “ELVIS EXPERIENCE”
18 de setembro de 2012

horas para “Elvis in Concert 2012”. Para
nós será um autêntico show de Elvis em
nosso país! O show que todos os fãs
sonharam e que muitos acharam que seria

ELVIS IN CONCERT – LIVE IN BRAZIL
02 de outubro de 2012

algo impossível! Será a oportunidade de
chegarmos o mais próximo do que era Elvis
“ao vivo”. Divulgue para todos os que
gostem de Elvis, será algo imperdível!
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O que parecia ser um sonho impossível vai se tornar realidade em 2012. A empresa
2Share juntamente com a EPE (Elvis Presley Enterprises) vai trazer ao Brasil no dia 18
de setembro a maior exposição fora de Graceland do mundo! São 500 itens pessoais
entre eles o Jumpsuit usado no Aloha From Hawaii em 1973 (foto). Só a exposição já
seria um sonho, mas além dela haverá no dia 2 de outubro de 2012 a apresentação de
“Elvis in Concert”, a experiência mais próxima do que seria o show de Elvis. A
Orquestra, Banda e Corais que acompanhavam Elvis tocando ao vivo seguindo o Rei em
3 telões gigantes de LED. Este show foi sucesso em todos os países que passou, só
faltava a America do Sul ser presenteada com este espetáculo! O ano de 2012 será
talvez o ano mais mágico para os fãs brasileiros, teremos oportunidades únicas e que
entrarão para a história da “Elvismania” no Brasil. Ass. Marcelo Neves

