Marcelo Neves

Estaremos na inauguração da Exposição no dia 5 de setembro para
fazermos uma cobertura para o site elvistriunfal.com. A exposição
está chamando a atenção de fãs da Europa e América do Sul que se
preparam para participarem aqui no Brasil. Um deles é Carlos Ares
(Presidente do Fã Clube da Argentina) que virá ao Brasil! Esperamos
que com a cobertura aumente o interesse dos fãs do Brasil e do
Experior! Devido a estes eventos nosso site está constantemente em
1º. Lugar no Ranking Internacional “ELVIS TOPLIST”! Os fãs poderão
ficar dentro da exposição por no máximo 1 hora, tempo que achamos
suficiente. A logística de visitação é bastante complexa, você tem
opções na hora de comprar os ingressos, numa delas você não
precisar agendar um horário, basta apresentar o ingresso e entrar!
As duas primeiras semanas os ingressos serão mais caros, depois
começam a ficar mais em conta! É muito importante a presença de
todos os membros do fã clube nesta exposição, pois será um
momento histórico em se tratando de “Elvis” não somente no Brasil,
mas no mundo! Os ingressos podem ser adquiridos também pelo site
www.ingressorapido.com.br

Desde novembro de 2011 quando boatos começaram a sair sobre a possibilidade da
realização de “Elvis in Concert” no Brasil muitos fãs não acreditaram que isso fosse
possível. Pra ser sincero apesar de acreditar que isso seria um grande sucesso, não
acreditava que uma empresa iria tornar isso realidade. Desde 1997 quando ocorreu o
1º. Elvis in Concert nos Estados Unidos, os fãs brasileiros começaram a sonhar com
um show deste no Brasil. Naquela época a TV Globo mostrou trechos do show numa
matéria do Fantástico. Aquilo levava os fãs a uma atmosfera do que eram os shows de
Elvis! O poder do mito mostrou sua força a cada apresentação. Em 2002 quando se
completou 25 anos da partida física de Elvis, um DVD foi gravado de um show em
tributo! A cada espetáculo novos recursos técnicos foram incorporados para levar os
fãs a loucura! Um vídeo inicial foi introduzido mostrando o local onde o estava
ocorrendo, em seguida uma montagem feita com um cover mostra “Elvis” se
preparando para adentrar no palco! O show virou uma turnê mundial que incluiu
América do Norte, Europa e agora América do Sul. Elvis realmente fez quase tudo
dentro de sua carreira, menos uma turnê mundial! O espetáculo “Elvis in Concert” é
com toda certeza o que há de mais próximo do que eram os shows de Elvis! Apesar do
Brasil estar em desenvolvimento econômico e ter até uma boa imagem no exterior,
muitos brasileiros não tem a possibilidade de viajar até Memphis e conhecer Graceland.
Participar destes shows no Brasil e conhecer a exposição “Elvis Experience” será
para muitos a realização de um sonho! Para os que já viram “Elvis in Concert” no
exterior, ver este show no Brasil tem um significado diferente! A euforia dos fãs ao
comprarem os ingressos e a expectativa do show é como se Elvis fosse realmente
descer de um avião, dar uma coletiva e cantar! De certa forma a “música de Elvis” e
seus músicos presentes no palco irão criar a sensação do show que Elvis realizaria no
Brasil se estivesse vivo! As vendas para o show de São Paulo está a todo vapor no 1º.
Dia já foram vendidos cerca de 75% da lotação máxima, até a realização deste show
com certeza estará lotado! Já as vendas de Brasília e Rio de Janeiro não estão tão
rápidas. Sugeri em novembro de 2011 a 2Share que o Sul do país era uma boa

Página 6
Página 3

