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ELVIS TRIUNFAL TALK SHOW

Em novembro de 2014 daremos um
novo passo na divulgação de Elvis em
nosso país, o Elvis Triunfal Talk
Show! Será um programa da TV Elvis
Triunfal gravado com platéia! Serão 3
convidados, uma banda ou cover se
apresentando durante o programa. O
formato de programa é baseado nos
vários que existem hoje em dia,
porém como tema absoluto, “Elvis
Presley”. O Talk Show será gravado,
editado e lançado no Youtube e no
Vimeo.

2º. SÃO PAULO ELVIS FESTIVAL
Para quem não foi ao segundo São
Paulo Elvis Festival está disponível na
TV Elvis Triunfal a cobertura
completa do Festival. Edson Galhardi
venceu a categoria ETA o que lhe
garantiu uma vaga na final do UETAC
nos Estados Unidos! Na categoria
“Gospel” venceu Adam Presley de
Guarulhos (SP). Diana Dodrigues
venceu na categoria “intérprete” e
seu marido Vinícius Rodrigues ficou
em segundo lugar na categoria
“ETA”. Nesta cobertura é possível
assistir trechos das apresentações de
todos os candidatos. Acessem o
nosso portal Elvistriunfal.com

ELVIS ROCK BH
O fã clube Elvis Uai de Minas
Gerais completou 1 ano de
atividade no dia 2 de agosto e
comemorou a data num grande
evento chamado “Elbis Rock BH”.
Entre as atrações estavam:
Devanir, Mister Elvis, Vinícius
Rodrigues, Diana Rodrigues e
Banda À Serviço do Rei! Estivemos
em Minas para fazer o registro do
evento. Em 12 de abril desse ano
o Elvis Uai realizou o Elvis fest
Minas onde fizeram a cobertura
para a TV Elvis Triunfal. Em
agosto o fã clube Elvis Uai
participou da Elvis Week 2014.
Paulo Bonfim, Rosana Bonfim e
Silvana Teixeira que foram na
excursão organizada pelo Kingdm
viveram fortes emoções, já que
esta foi a primeira vez que
participaram da Semana Elvis!.
Uma caravana do Elvis Uai estará
vsitando o Elvis Arts em São Paulo
e também nossa 15ª. Reunião no
Lar da Mamãe Clory. Devanir o
Elvis Cover de Minas estará se
apresentando como voluntário!
Também! Que todos sejam bem
vindos a nossa reunião!
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5 BRASILEIROS ESTIVERAM NO IMAGES OF THE KING (EUA)
O Festival Images of The King contou com 5 candidatos brasileiros
entre os competidores: Ede Danna, Johnny Presley,Sérgio Queiroz,
Edson Galhardi e Adam Presley. A cada ano os ETAs do Brasil vem
marcando mais presença em grandes festivais!

LIVRO ELVIS EM VERSOS

Suely Cacita a escritora de "Elvis
em Versos" conseguiu algo raro
no "mundo Elvis", contar a história
de Elvis em versos! De maneira
bem criativa e com bastante
conteúdo biográfico Suely Cacita

surpreende o leitor pela maneira
única de contar uma das mais
fascinantes histórias do Rock, a
história de seu Rei, Elvis Presley!
Foi ainda na adolescência que Suely
conheceu Elvis, mas só na fase
adulta que Suely após dominar o
Inglês mergulhou de vez na
literatura sobre Elvis! Além de se
tornar uma pesquisadora sobre sua
obra, Suely estudou piano e harpa
chegando até fazer parte até da
Orquestra
Sinfônica
Jovem
Municipal de São Paulo. "Elvis em
Versos" foi lançado pela primeira
vez em 2008 onde recebeu muitos
elogios. Se trata de um projeto
independente de Suely Cacita com
o único objetivo de passar aos
leitores um pouco do seu grande
amor por Elvis! Os interessados
pelo livro devem entrar em contato
com
a
autora
no email:suelyanc@hotmail.com

