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SCOTTY MOORE
1931 - 2016

O lendário guitarrista Scotty
Moore faleceu aos 84 anos de
idade no dia . Scotty Moore
além de ter sido importantíssimo
na carreira de Elvis, foi um
músico que

influenciou milhares de outros músicos,
incluindo grandes estrelas do Rock como
Keith Richards (Rolling Stones). Scotty
chegou a gerenciar a carreira de Elvis no
início de sua carreira e criou riffs que se
tornaram clássicos do Rock, é dele os
acordes da clássica gravação de "That's
All Right" em 5 de julho de 1954!
Gravou centenas de canções ao lado de
Elvis e saiu em turnê pelos Estados
Unidos na primeira banda do Rei! Sua
atuação magistral em "Heartbreak
Hotel" influenciou uma nova geração de
guitarristas e escreveu seu nome na
história do Rock. Na TV esteve ao lado
de Elvis em apresentações épicas nos
programas de Dorsey Brothers, Milton
Berle, Steve Allen e Ed Sullivan. A última
vez que tocou ao lado de Elvis foi em
1968 durante o Especial da NBC, outro
momento histórico! Fica aqui nossos
sentimentos a família, fãs e admiradores
deste fantástico músico!

NORTON COLL LANÇA O LIVRO "DINAMITE
ELVIS" artigo: Marcelo Neves
O escritor Norton Coll está lançando a segunda
edição do livro "Dinamite Elvis" com 130
páginas. Esta obra traz o que foi dito nos jornais
sobre Elvis quando estorou mundialmente. Norton
foi o criador do Elvis Alive, influente fã clube de
São Paulo que lançou o importante fanzine "Elvis
Alive" na década de 80. O livro "Dinamite Elvis" foi
muito procurado no exterior, por isso ganhou uma
versão em inglês. Tivemos a oportunidade de
entrevistar o Norton Coll numa outra oportunidade,
quem ainda não viu sua entrevista, acesse a TV
Elvis triunfal em nosso Portal. O livro "Dinamite
Elvis" tem o custo de 53,00 reais + 8,00 reais de
frete. Os interessandos deverão procurar o Norton
pelo e-mail: ncoll@hotmail.com

