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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.co
m.br 
 
Enquanto 2017 não chega, o Elvis 
Presley’s Kingdom fez seu tributo 
na Elvis Week de 2015, enviando 
este lindo Banner ao Meditation 
Garden! 
 

RICKY COLAVITTO NA TV ELVIS 
TRIUNFAL (Programa 53) 
 

 
 
Nesta entrevista você vai conhecer 
o lado fã de Ricky Colavitto que é 
o apresentador do Programa 
"Geração 3D" da TV Geração Z. 
Ricky recentemente lançou seu 
novo projeto voltado a Elvis, o 
Canal "Encontro com o Rei". Os 
primeiros programas do "Encontro 
com o Rei" mostraram em 
capítulos a sensacional viagem que 
fez ao lado de Roberta Pontes em 
Memphis! Ricky conta como foi 
montar estes programas e a 
emoção de visitar Graceland pela 
primeira vez! Ricky conta também 
como será seu próximo projeto que 
é um programa no Rádio sobre o 
Rei do Rock, algo que segundo ele 
será totalmente diferente do 
convencional. Veja essa entrevista 
visitando o site elvistriunfa.com 
 

 
 
 

ELVIS IS BACK NA TV ELVIS 
TRIUNFAL (Programa 52) 
 

 
 
Neste programa Rodolfo Neto 
apresenta as versões do álbum 
"ELVIS IS BACK" e conta detalhes 
das sessões de gravação do STUDIO 
B (RCA) em 1960. Além disso você 
conhecerá curiosidades que 
envolvem o ano da volta de Elvis 
após 2 anos de serviço militar! Na 
parte final do programa um bônus! 
Rodolfo mostra como está o 
FONTAINBLEAU HOTEL onde foi 
gravado em 1960 o lendário 
programa "WELCOME HOME 
ELVIS"! Este é um programa 
especial dedicado a colecionadores e 
fãs sedentos por mais informações 
da primeira grande "volta" de Elvis! 
 

 
 
 

A VOLTA DO CLUBE ELVIS 

 
 
No final de junho recebemos a 
noticia por meio do cover e fã 
Devanir Fernandes de que o 
CLUBE ELVIS estaria voltando 
às atividades em Minas Gerais. O 
Clube Elvis foi fundado em 1997 
por Antonio Roque Peixoto 
que recentemente vem 
participando de vários programas 
da TV Elvis Triunfal. Silvana 
Teixeira outra fã de Minas 
Gerais e que também já 
participou de nossos programas, 
está nesta nova trajetória do 
Clube Elvis. O primeiro projeto 
do Clube Elvis após este retorno 
foi a MOSTRA DE CINEMA 
ELVIS PRESLEY que exibiu 16 
longas na SALA HUMBERTO 
MAURO com direito a uma 
grande exposição. Desejamos 
grande sucesso nos projetos do 
Clube Elvis que está muito bem 
assessorado por grandes fãs de 
Elvis! Se você deseja entrar em 
contato com este fã clube de 
Minas Gerais procure por “CLUBE 
ELVIS” no Facebook. 


