
 2000 a 2009 
No ano 2000 a famosa revista TV 

GUIDE estampa Elvis na capa dizendo 

ser O ARTISTA DO SÉCULO. Em 

2001 um lançamento de arrepiar 

qualquer fã: “THAT’S THE WAY IT IS 
– SPECIAL EDITION” com muitas 

imagens até então inéditas! 

 

(2002) No ano da Copa do Mundo de 

2002 a Nike usou o remix de “A Little 

Less Conversation” em suas 

propagandas e Elvis chegou ao topo 

das paradas depois de muitos anos! No 

mesmo ano a Disney lança o desenho 

animado de Lilo & Stitch contendo 

Elvis na trilha sonora, um grande 

sucesso! O cd “ELVIS 30#1 HITS” que 

trazia “A Little Less Conversation” se 

tornou um grande sucesso em vários 

países. No Brasil Marcelo Neves 

lançava o site “ELVIS TRIUNFAL” que 

em 2006 se tornaria um fã clube. 

 

Em São Paulo o fã Leonardo Moreno 

lançava o “LEOVIS ELVIS FÃ CLUBE” e 

no Paraná Ana Flávia Fialla lançava o fã 

clube “ELVIS O ARTISTA DO SÉCULO”. 

...intitulado apenas “Elvis Presley”.  

 

Um evento ocorrido no dia 16 de 

agosto de 1996 iria fazer história: 

“ELVIS REUNION CONCERT” que 

era o embrião do ELVIS IN 
CONCERT que iria excursionar o 

mundo! Em “ELVIS REUNION” uma 

orquestra, banda e coral 

acompanhava Elvis num grande telão! 

O impacto foi tão forte que no ano 

seguinte os músicos originais da 

banda de Elvis entraram no projeto 

“Elvis in Concert”. 

(1997) Depois de 20 anos sem a 

presença física de Elvis os fãs foram 

agraciados com o espetáculo “Elvis in 

Concert” em Memphis. Sem dúvida o 

show transportava os fãs para a 

atmosfera dos shows de Elvis! Nesse 

mesmo ano o lendário Coronel 
Parker falecia aos 87 anos de idade! 

No Brasil era fundado o Clube Elvis 

em Minas Gerais. (1998) Em 98 um 

casal chamado Jéferson e Silmara 

fundam o “TCLE FAN CLUB” em 

Londrina (PR). No Rio de Janeiro o fã 

José Coelho fundava o REI (Rio Elvis 
Information). Em março o ELVIS 
KINDOM de Renate Presley faz 

história ao lançar o primeiro site sobre 

Elvis no Brasil. Nesse mesmo ano J.D 
Sumner falece nos Estados Unidos. 

(1999) Um selo na Dinamarca iria 

fazer história no meio Elvis, o selo FTD 

(Follow That Dream) que iria 

relançar a discografia de Elvis com 

muitos takes alternativos e também 

shows inéditos do grande público! A 

gravadora FTD tem como mentor o 

especialista Ernst Jorsensen que é 

consultor da Sony Music e autor de 

diversos livros sobre Elvis.  

 

No Brasil mais dois fã clubes são 

fundados: “ELVIS IN ASTRODOME” 

da fã Maria Augusta (Guta) e “ELVIS 
PRESLEY’S GRACELAND” de 

Guilherme Carneiro.  
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(2003) A gravadora após o sucesso de 

“ELVIS 30#1 HITS” lança outro álbum 

de sucessos chamado “ELVIS 2nd TO 

NONE”. A novidade era uma canção 

inédita do grande público: “I’m a 

Roustabout” e um remix de 

“Rubberneckin”  

 

Também em 2003 Lisa Marie lança 

seu primeiro single e vídeo clipe! No 

Brasil José Fernandes lança o site 

“ELVIS KIDS” 

(2004) Vários fatos importantes como 

os relançamento do “COMEBACK 

SPECIAL” e “ALOHA FROM HAWAII” 

ambos em DVD numa edição especial 

com vários extras! Já a gravadora 

lançou “ULTIMATE GOSPEL” com as 

principais canções religiosas! No 

Brasil o fã Odair Braz lançava um livro 

intitulado “ELVIS PARA SABER MAIS” 

da Editora Abril. Em agosto um box 

chamado “Coleção Elvis” com 6 filmes 

também foi lançado. O inicio do 

século 21 estava promissor em novos 

produtos para os fãs. 
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