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10 ANOS DEPOIS...
Olá amigos do Elvis Triunfal. teremos
uma reunião bem diferente do que
estamos acostumados a fazer!
Teremos as atrações musicais,
sorteios, o Concurso de Intérpretes e
pela primeira vez iremos encerrar
com a exibição de um filme
produzido por nós. Este filme é
dedicado as fãs que nos apoiaram
nestes 10 anos de fã clube.
Colhemos depoimentos de fãs que
disseram a importância de Elvis em
suas vidas, a participação deles no fã
clube e momentos que marcaram
nestas 17 reuniões beneficentes que
realizamos. Adicionamos também
pequenos trechos emocionantes da
TV Elvis Triunfal ao longo dos 55
programas já lançados. Se trata de
uma coletânea que conta a nossa
história, das pessoas que ajudaram e
do nosso amor a ELVIS PRESLEY!
Pegue sua pipoca e viaje conosco
neste túnel do tempo!

PROGRAMAÇÃO

ELVIS TODAY

NOVO BOX

18ª. REUNIÃO

RELANÇADO NO BRASIL

LANÇADO NO BRASIL

14h00 às 14h30 - Entrega do Jornal
comemorativo dos 10 anos do fã clube
14h30 às 15h30 - CONCURSO DE
INTÉRPRETES
15h30 às 16h00 - ERIK PRESLEY
(Pocket show de 30 minutos)
16h00 às 16h30 - JÚLIO CESAR
(Pocket show de 30 minutos)
16h30 às 17h00 - MÁRCIO MARTINS
(Pocket show de 30 minutos)
17h00 às 17h30 - DALIZIO MOURA
(Pocket show de 30 minutos)
17h30 às 18h00 - SORTEIO
18h00 às 19h30
DOCUMENTÁRIO 10 ANOS DO ELVIS
TRIUNFAL ( Filme com depoimentos de
membros do Elvis Triunfal, lembrar a
participação dos covers em nossas
reuniões, momentos emocionantes da TV
Elvis Triunfal e um resumo do que foi
estes 10 anos de fã clube. Além disso
imagens raras de nossos primeiros
eventos nunca antes mostrados. Se você
fez parte dessa história vai se emocionar)
Obs. Iremos mostrar primeiro na Reunião
e só depois iremos soltar na internet
19h30 às 20h00 - ENCERRAMENTO

Marcelo Neves e Vivian Ondir
ELVIS TRIUNFAL FÃ CLUBE
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Um álbum que fez muito sucesso
entre os fãs na década de 70,
finalmente é lançado no Brasil em
2015, o "ELVIS TODAY". O
lançamento foi para marcar os 40
anos da 1ª. versão do álbum. É
neste trabalho que estão clássicos
como "AND I LOVE YOU SO",
"GREEN GREEN GRASS OF
HOME",
"FAIRYTALE"
e
"BRINGING IT BACK". Além de
trazerem a seleção original, o novo
cd traz takes alternativos e um
show ao vivo de 1975. Para
completar o álbum traz um livreto
com informações o ano de 1975 e
que vai deixar qualquer fã
satisfeito!
"Elvis
Today"
está
disponível nas lojas por um preço
muito agradável em torno de 25
reais, vale muito a pena! Estamos
preparando uma resenha completa
deste álbum e estará em breve no
site do Elvis Triunfal.

A Som Livre está distribuindo um
box no Brasil chamado "Love, Rock,
Movies & Live". O primeiro CD
"LOVE" apresenta canções como
"Suspicious Minds" e "If I Can
Dream" (que está no novo CD
ELVIS PRESLEY & THE ROYAL
PHILHARMONIC ORCHESTRA). O
segundo CD "Rock" apresenta uma
seleção de sucessos em sua maioria
da década de 50. O terceiro CD
apresenta canções de filmes e o
quarto CD interpretações ao vivo,
entre elas "Kentucky rain". O Box
está sendo vendido por apenas
49,90 no site da Som Livre.

