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EXCURSÃO A MEMPHIS 2017
TV ELVIS TRIUNFAL
Lança programa
especial sobre o
Comeback Special
de 1968. Assista no:
Elvistriunfal.com
Apresentação:
MARCELO NEVES
RODOLFO NETO
Este ano 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

CLAUDIA JACOB & MAGNO
BARROS JOALHEIROS

MARIANA E VINÍCIUS
CANECAS PERSONALIZADAS

Claudia e Magno comercializam
réplicas das jóias que Elvis usava. Os
interessados podem procura-los no
facebook no endereço
MagnoBarrosJoalheiro

Mariana e Vinícius estarão em nossa
reunião comercializando sua canecas
personalizadas!

Obs. No site clique
no banner da TV
Elvis Triunfal

Elvis após voltar do exército realizou apenas 3 shows ao vivo em 1961. A
partir de então o único caminho para ver Elvis era o cinema! Somente na
década de 60 Elvis atuou em 27 filmes, obtendo a incrível marca de quase 3
filmes por ano! Se por um lado os filmes no início se mostraram um grande
sucesso de bilheteria, este processo afastou Elvis do contato direto com as
multidões, justamente numa década em que surgiam dezenas de novos
ídolos. Seus fãs mais fieis continuaram acompanhando o ídolo pelas telas de
cinema, porém o outro público que frequentava cinema e que não era
necessariamente fã de Elvis, começava a não se interessar! Nos últimos anos
da década de 60 Elvis já não era visto com tanta frequência nas paradas de
sucesso. Havia um sinal de alerta e algo deveria ser feito para Elvis retomar
sua carreira no cenário musical já que estava focado somente na carreira
cinematográfica! A volta de Elvis no Especial da NBC não é somente um
marco para seus fãs, mas na história do Rock! Este programa conta o que
aconteceu nos bastidores do Especial, vai trazer curiosidades e interpretações
fantásticas que estão na memória dos fãs até hoje! É a volta triunfal do maior
mito que o Rock já viu!

