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EXCURSÃO A MEMPHIS 2017

18ª. REUNIÃO DO FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL – JANEIRO / 2016

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

NOVO LIVRO - INTROSPEÇÃO
O Fã Clube Elvis Fabuloso lançou o livro
"INTROSPECÇÃO - O QUE ELE PENSAVA".
O Elvis Fabuloso foi fundado em fevereiro de
2015 na Paraíba que já conta com 1200
membros em seu grupo fechado (Facebook) ,
um participativo grupo no Whatsapp e agora
contará com o lançamento de seu primeiro
livro! João Victor (Elvis Fabuloso) orientou que
o livro tem prazo de entrega entre 25 e 65
dias pois trata-se de um lançamento que com
edição limitada. Quem desejar adquirir seu
exemplar deverá entrar em contato com João
Victor Junior no Whatsapp (83) 81330270.

Elvis Triunfal Fã Clube do Brasil – JANEIRO DE 2016

Em 2016 comemoramos 10 anos de
atividades do fã clube Elvis Triunfal.
Neste informativo você vai saber um
pouco desta história e relembrar fatos
importantes desta jornada! Para
relembrar estes 10 anos preparamos
um documentário que será exibido
nesta 18ª. Reunião mostrando
depoimentos, momentos raros dos
encontros e trechos da TV Elvis
Triunfal! Queremos agradecer você
que saiu da sua casa para comemorar
conosco, membros do fã clube, amigos
do Facebook, membros de outros
fã clubes e do nosso grupo
do WhatsApp, muito obrigado!

Marcelo Neves e Vivian Ondir

Em 2015 a gravadora relançou
"Elvis Today", desta vez em CD!
Além das faixas que saíram no
álbum original, este CD duplo traz
takes alternativos e um show de
1975! O relançamento foi para
marcar os 40 anos do álbum!

Elvis voltou ao topo das paradas com
o álbum "If i Can Dream" mostrando
toda sua força. Elvis também recebeu
disco de platina pelas vendas no
Reino Unido. Neste jornal você vai
guardar nossa resenha sobre este
belíssimo álbum! Veja na Página 3

