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NOVA MINISÉRIE SERÁ
PRODUZIDA NOS ESTADOS
UNIDOS - artigo: Marcelo Neves

Uma nova série foi anunciada pela
Weinstein Television! A parceria foi
feita com a EPE e tudo indica que
serão dez episódios! Segundo
informações
a
produção
terá
completo acesso em Graceland. A
minisérie será baseada na biografia
escrita por Dave Marsh e com
anotações pessoais de Elvis. Priscilla
Presley, Jerry Schilling, e David
Glasser serão produtores executivos.
O co-presidente Harvey Weinstein da
Weinstein Company disse o seguinte
sobre Elvis "Até hoje, Elvis é um
dos poucos que se mantêm
como
ícone",
comentou
Weinstein. "Ele é um dos artistas
mais celebrados de todos os
tempos
cuja
influência
transpassa as músicas que ele
criou.". Como se aproxima os 40
anos da passagem de Elvis, a
minisérie já é um indicativo que
muita coisa vai vir ainda!
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"ETERNAL ELVIS" (PE)
Artigo: Marcelo Neves - agosto
de 2016

PUBLIFOLHA LANÇA
BIOGRAFIA DE ELVIS
artigo: Marcelo Neves

O Clube de Amigos "Eternal Elvis"
(em atividade desde 1983) se
reuniu novamente em tributo ao
nosso ídolo Elvis. A reunião ocorreu
no mês em que lembramos os 39
anos da partida física de Elvis. A
cada evento nota-se um número
cada vez maior de fãs no Eternal
mostrando a força do nome "Elvis".
Para nossa alegria um dos "balões"
exibidos na festa dizia "Essa vai pra
o Triunfal"! Ficamos muito felizes
com a lembrança, pois são amigos
de um Estado distante mas que
estão próximos através de Elvis! O
fã clube que se localiza em
Pernambuco vem a décadas fieis a
Elvis e levando seu nome no
nordeste
brasileiro!
Queremos
mandar um grande abraço ao Elvis
Eternal em nome do Elvis Triunfal
Fã Clube, é muito bom ver pessoas
felizes reunidas em torno de Elvis.

A Publifolha lançou em
setembro de 2016 uma
biografia de 120 páginas da
autora Gillian G. Gaar, a
mesma que lançou "O
Retorno do Rei". Segundo a
Publifolha o livro tem capa
dura e traz além da
biografia, a reprodução de
29 documentos pessoais de
Elvis e também posteres.

Segue a Sinopse da Publifolha:

"Item indispensável para colecionadores e fãs em geral, a caixa
Elvis Presley® traz um livro em edição de luxo que narra a
trajetória da maior estrela do rock’n’roll acompanhado de 29
reproduções de documentos raros. Dividido em capítulos
ilustrados com dezenas de fotos marcantes da carreira do cantor
e ator nascido no Mississippi (EUA), o volume apresenta sua
discografi a, fi lmografi a, a passagem pelo Exército norteamericano, fatos e curiosidades, as turnês e sua infl uência no
mundo fashion, além de um passeio por dentro da mansão
Graceland, cujos arquivos exclusivos proporcionaram os belos
artigos de memorabilia incluídos nesse volume. Os documentos
avulsos em fac-símile trazem reproduções de cartas, telegramas,
contratos, recibos de compras, material publicitário, ingressos de
show, partituras, pôsteres e cheques assinados pelo astro, como
o documento de registro de seu cavalo Rising Sun, o convite para
uma pré-estreia especial do filme Amor a toda velocidade e até
mesmo um cartão de crédito usado que pertenceu ao rei do rock."

