INTRODUÇÃO: POLIANA CUNHA "Para o pessoal do Elvis Triunfal e do Clube Elvis, esse
é o famoso Carlos Ares que irá bater um papo rápido conosco".
POLIANA CUNHA: O que significa o Elvis Live in Concert aqui em Buenos Aires? CARLOS
ARES: É a primeira vez que o "Elvis in Concert" vem para a argentina, estou bem ansioso para ver.
Estive em Memphis varias vezes e vi outros concertos com os outros músicos e foi fantástico!
Espero ansioso por esse belo projeto.

Rodolfo além de entrevistar Phil,
gravou o programa exatamente no
mesmo local onde ocorreu a coletiva
de 1972, no Hilton Hotel. Depois ao
lado de Phil foram visitar o Madison
Square Garden e analisar o que
mudou nestes últimos 45 anos. Essa e
outras histórias surpreendentes estão
nessa entrevista exclusiva concedida a
Rodolfo Schindler, nosso parceiro
da TV Elvis Triunfal. Queremos
agradecer ao Phil que foi muito
simpático e gentil ao conceder essa
entrevista! Assista, uma das melhores
entrevistas que já fizemos!
PHIL GELORMINE NA TV ELVIS
TRIUNFAL – Dezembro de 2017

SÉRGIO BISTON NA TV ELVIS
TRIUNFAL

A TV Elvis Triunfal foi até Nova
Iorque entrevistar o ex-repórter da
Billboard Phil Gelormine que assistiu
dezenas de shows de Elvis, entre eles
os 4 shows no Madison Square
Garden e o histórico show de de
Pittsburg em 1976 . Phil também
esteve na histórica coletiva de 1972
no Hilton Hotel de Nova Iorque e
conta detalhes dessa cobertura! Phil
era fã de Elvis muito antes de
trabalhar na Billboard, por esse
motivo conseguiu convencê-la a
presentear Elvis pelo sucesso de
Aloha From Hawaii de 1973.

Assista o programa 68 da TV Elvis
Triunfal com Sérgio Biston do site Elvis
Collectors Brasil. Sérgio é um dos
principais colecionadores do Brasil
detentor de diversos itens pessoais de
Elvis.
Seu
portal
na
internet
entrevistou diversas personalidades
importantes no cenário "Elvis" como:
Joe Esposito; Sonny West; Sandi
Miller; Jerry Scheff; Ronnie Tutt;
John Wilkinson; Ernst Jorgensen
entre outros. Conheça sua história e
seu incrível acervo que inclui echarpe,
pijama, camisa, autógrafos e muito
mais!

POLIANA CUNHA: Você foi para Londres?
CARLOS ARES: Não, vi em Memphis.
POLIANA CUNHA: Eu fui a Londres para ver com a verdadeira Royal
CARLOS ARES: Não será feito pela Royal aqui, tanto aqui como no Chile será uma orquestra local.
Irá para o Brasil?
POLIANA CUNHA: Não
CARLOS ARES: Por que não?
POLIANA CUNHA: Não sabemos! Essa era a próxima pergunta para você. Porque não o
Brasil? CARLOS ARES: Não sei. Imaginei que iria...
POLIANA CUNHA: Escrevemos para Graceland e não tivemos noticias ou resposta. É por
isso que vim para Buenos Aires, são mais ou menos 5 ou 6 brasileiros que vieram.
CARLOS ARES: Uau! 6 ou 7, bastante, fantástico!
POLIANA CUNHA: Comprei o ingresso na primeira fila.
CARLOS ARES: Hoje primeira fila!? Comprei na 4 fila.
POLIANA CUNHA: Quando vi que estava vendendo, comprei (kkkkk) eu não queria
perder. CARLOS ARES: Por que escolheu Argentina ao invés do Chile?
POLIANA CUNHA: Sempre quis conhecer Buenos Aires então aproveitei. Quando fui em
2016, em Londres estava somente eu e Walteir Terciani.
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