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EXCURSÃO A MEMPHIS 2017 
 

 
 

Em 2017 a Elvis Week será em 

tributo aos 40 anos da passagem 

física de Elvis. O fã clube Elvis 
Kingdom de nossa amiga Renate 
Presley está organizando uma 

excursão para este evento muito 

importante! Entre em contato no: 
elviskingdombrazil1979@yahoo.com.br 
 

SÃO PAULO ELVIS FESTIVAL 
 

Maria Klein nos comunicou que não 

haverá o São Paulo Elvis Festival 

em 2015 infelizmente. Ela vem 

enfrentando alguns problemas de 

saúde e também não encontraram 

um local adequado para a execução 

do festival. Fica aqui a nossa 

torcida pela recuperação da Maria 

Klein e para a volta deste 

importante Festival em nosso país. 

O São Paulo Elvis Festival ocorreu 

nos anos de 2013 e 2014 e ajudou a 

colocar nossos ETAs nas finais do 

UETAC em Memphis. O primeiro 

vencedor foi Di Presley e o segundo 

vencedor foi Edson Galhardi. 

FILME “IDENTICOS” 
 

.  

 

O Filme “Idênticos” levanta várias 
hipóteses como teria sido a vida do 
irmão gêmeo de Elvis caso tivesse 
sobrevivido. Segundo o site 
Campinas.com.br o roteiro é de 
Howard Klausner e direção de 
Dustin Marcellino, o filme é um 
drama familiar que entrou em 
cartaz somente no Cineflix do 
Galleria Shopping em Campinas. 
Segue artigo do site 
campinas.com.br: Durante a Grande 
Depressão, Drexel Hemsley é um 
popstar nacional. Seu irmão gêmeo 
é Ryan Wade. Os dois irmãos 
gêmeos são separados no 
nascimento e têm trajetórias de 
vida diferentes, não sabendo da 
existência um do outro, mas 
preservam em comum a grande 
paixão pela música. Os dois irmãos 
são interpretados pelo mesmo ator,  

Blake Rayne. O elenco ainda conta 
com Ray Liotta, Ashley Judd e Seth 
Green.  Um fato interessante sobre o 
filme é que 20 músicas foram 
compostas para o filme por Jerry 
Marcellino e Yochanan Marcellino, 
irmão e pai do diretor, 
respectivamente. 
 
MORTE DE WERTHEIMER 
 

 

Alfred Wertheimer, o fotógrafo que 
registrou Elvis Presley no início de 
sua carreira faleceu domingo (19 de 
outubro) aos 84 anos. Wertheimer 
era um imigrante alemão e tinha 
apenas 26 anos quando recebeu o 
convite da RCA para fazer uma série 
de fotos de Elvis em 1956! Estas 
fotos renderam livros que mostraram 
a intimidade de Elvis no início de 
carreira. Nosso amigo Rodolfo Neto  
comentou o fato: "...me encontrei 
com o Wertheimer na Elvis 
Week de 2011, tirei foto com ele 
e ele autografou uma que ele 
tirou do Elvis. Ele me falou que 
recebia muitas mensagens dos 
fãs do Brasil e me perguntou: "O 
que acontece que tantos fãs no 
Brasil me procuram? O que 
acontece que o Elvis tem tantos 
fãs lá?" Ele foi um que 
conseguiu capturar a essência 
do Elvis e as fotos dele de 1956 
são antológicas!! 

VIVA LAS VEGAS 

ESPECIAL 

 

 
 

No final de 2014 lançamos um 

programa muito especial na 

TV Elvis Triunfal, um 

programa gravado também 

em Las Vegas. Nosso amigo 

Rodolfo Neto participante 

assíduo da TV Elvis Triunfal foi 

até Vegas ver como estão os 

locais onde “Viva Las Vegas” 

foi gravado! Rodolfo conta o 

que mudou desde 1963 e o  

que ficou intacto até 2014. 

Você vai viajar no tempo 

assistindo este programa, 

além de conhecer uma Las 

Vegas impressionante! Este 

foi o segundo programa com 

Rodolfo sobre a filmografia do 

Rei, o primeiro foi sobre o 

filme “King Creole” na qual 

Rodolfo foi até New Orleans 

mostrar os locais de 

filmagens! Para assistir este 

programa acesse o site 

Elvistriunfal.com e clique no 

banner “TV Elvis Triunfal”. 
Nos ajude a divulgar este 
canal de vídeos! Obrigado!  


