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NOVOS FÃ CLUBES NO BRASIL 
 
Mais 3 fã clubes surgiram no Brasil em 
2012, são eles: Elvis Let’s Be Friends 
(RS), Viva Elvis Brasil (PE) e Elvis 
Vitória Land (ES). Na página 7 você 
tem as informações de como entrar em 
contato com cada um deles! 
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Elvis Triunfal Fã Clube do Brasil – Janeiro de 2013 

40 ANOS DO ESPECIAL 
“ALOHA FROM HAWAII” 

Em janeiro de 2013 os fãs do mundo inteiro 

comemoram os 40 anos do Especial de TV 

“Aloha From Hawaii” que foi ao ar no dia 

14 de janeiro de 1973. As imagens do 

Especial são usadas até hoje no Espetáculo 

“Elvis in Concert” que excursiona o mundo! 

Os fãs brasileiros tiveram em 2012 acesso 

ao jumpsuit usado no ensaio do Aloha. Este 

ensaio ficou conhecido como “Alternate 
Aloha”.  O traje ficou exposto na “Elvis 
Experience” de setembro a dezembro de 

2012. Sim, existem 2 trajes idênticos do 

Aloha, um usado no ensaio do dia 12 de 

janeiro de 1973 e o que foi usado na 

transmissão via satélite! Nos Estados 

Unidos uma série de eventos estarão 

relembrando este grandioso projeto de 

Elvis! Aqui no Brasil vários fã clubes 

também incluíram em sua programação 

algo sobre o “Aloha From Hawaii”, entre 

eles o “Elvis Let’s Be Friends”, a 
“Gang’Elvis” e o “Elvis Forever Fan Club”. 
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Desde 1977, o Brasil nunca tinha visto tamanha 

mobilização em torno do nome “Elvis” como foi 

em 2012. Os grandes responsáveis por isso  foram 

a Exposição “Elvis Experience” e os 6 shows “Elvis 
in Concert”! Nesta 20ª. Edição do Fanzine Elvis 

Triunfal iremos trazer a cobertura dos 6 shows 

“Elvis in Concert” realizados no Brasil! Com a 

“Elvismania” em alta, novos fã clubes surgiram em 

2012: “Viva Elvis Brasil” presidido por Gilvânia 

Ferreira (ex-presidente do Number One” de 

Permanbuco); “Elvis Let’s Be Friends” do Rio 

Grande do Sul coordenado por Alessandra Benelli 

e “Elvis Vitória Land” de Kátia Janaina no Espírito 

Santo! Em 2012 vimos o surgimento da TV Elvis 
Triunfal que marca o início de nossas reportagens 

em vídeo. Iremos mostrar como é feita a TV e o 

que esperamos dela! Para o ano que vem outro 

evento promete agitar os fãs, o “SP Elvis Festival” 
que escolherá o melhor “ETA” (Elvis Tribute Artist) 

da América do Sul e que estará automaticamente 

classificado para a final do UETAC em Memphis. 

Devido o ano de 2012 ter sido repleto de 

atividades, apenas lançamos 2 fanzines, para 2013 

estaremos retomando a frequencia normal. Fã o 

download do Fanzine no site Elvistriunfal.com 

COMO PARTICIPAR DO 

 
 

SER MEMBRO: 
Basta enviar um e-mail com o 
endereço completo para o seguinte 
endereço:  
elvistriunfal@elvistriunfal.com  
 
CANTAR NA REUNIÃO: 
Os fãs que cantam em nossas 
reuniões são voluntários. O fã clube 
não faz o convite, aguarda a iniciativa 
dos interessados em cantar. A única 
condição é aguardar uma 
oportunidade na agenda de reuniões 
do fã clube! 
 

DOAÇÕES AO CLUBE: 
Se você deseja fazer alguma 
contribuição para ajudar nas 
atividades do fã clube, envie um e-
mail para: 
elvistriunfal@elvistriunfal.com  
 
 


