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"VIVA ELVIS BRASIL" E "LET'S BE FRIENDS" PELA 1ª.
VEZ NA REUNIÃO ELVIS TRIUNFAL

Gilvania Ferreira
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"THE GUEST HOUSE AT GRACELAND" É INAUGURADO
artigo: Marcelo Neves

Alessandra Benelli

Pela primeira vez (já confirmadas até o momento do fechamento desta
edição) as presenças de duas amigas representantes de dois fã clubes:
Gilvania Ferreira (Viva Elvis Brasil) de Pernambuco e Alessandra
Benelli (Elvis Let's Be Friends) do Rio Grande do Sul. Ambos os fã clubes
possuem em seu currículo projetos beneficentes em seus Estados e levam
com muita dignidade o legado de Elvis a seus membros! Gilvania Ferreira
levou os banners do "Viva Elvis Brasil, "Elvis Let's Be Friends" e do
"Elvis Triunfal" para o Meditation Garden na Elvis Week 2015. Nesta
ocasião os membros do Viva Elvis Brasil compartilharam conosco o material
da viagem que resultou num dos mais emocionantes programas da TV Elvis
Triunfal (Programa que teve a participação de Magda Luchesi).
Alessandra Benelli foi fundamental durante a segunda turnê de Elvis in
Concert no Brasil (2013) onde orientou milhares de fãs pelo Facebook! Ela
também nos ajudou na cobertura do Elvis in Concert 2012! Fica aqui
nossos agradecimentos por esta visita tão ilustre, algo que já sonhávamos há
muito tempo!
Ass. Marcelo Neves e Vivian Ondir
Fã Clube Elvis Triunfal

No dia 27 de outubro de 2016 foi inaugurado o "The Guest House at
Graceland"! O resort de 450 quartos custou 92 milhões de dólares e hoje
recebeu seus primeiros hospedes! Priscilla Presley cortou uma fita azul ao
lado de Jack Soden (CEO da EPE) e Joel Weinshanker. O "The Guest
House" tenta recriar o estilo de Elvis que poderá ser percebido de várias
formas. Além das muitas imagens de Elvis espalhadas no resort, o fã vai se
deparar com a arquitetura de Graceland, o que tornará o resort algo mais
"familiar" para quem já visita Graceland constantemente. O resort conta com
com um teatro para 464 pessoas, 5 restaurantes, piscina e muito mais. Cerca
de 200 empregos foram gerados até o momento. Alguns eventos da
inauguração contará com músicos e pessoas que conviveram com Elvis, como
por exemplo: James Burton; Glen Hardin; Ronnie Tutt; Jerry Schilling;
Norbert Putnam, David Briggs entre outros. O tradicional leilão ocorrereu no
dia 29 de outubro, agora no "The Guest House". Vale lembrar que este leilão
envolve acervo de colecionadores e não do acervo de Graceland. O "The
Guest House at Graceland" foi o mais audacioso projeto desde a abertura de
Graceland em 1982.

