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Mensagem do Elvis Triunfal!
Queremos aqui agradecer a todos os amigos que nos ajudaram neste evento: os
covers, os voluntários, os que ajudaram a financiar este fanzine, os que doaram
itens para o sorteio, aqueles que compraram ingresso só para ajudar e que não
estarão no evento, aos que vieram de outros Estados representando seus fã
clubes, enfim, a cada um que vivenciou este encontro! Estas pessoas ajudaram,
pois querem perpetuar os exemplos deixados por ELVIS! Por motivos de saúde da
Vivian não conseguimos realizar o evento de janeiro, então esta reunião de
agosto foi nossa única oportunidade de encontrar nossos amigos! Por mais que
seja legal o contato virtual, nada como receber aquele abraço ao vivo!
Aproveitem esta oportunidade para conhecerem novos amigos ou simplesmente
botar a conversa em dia! Cada fã e cada Fã Clube pelo Brasil tem um papel muito
importante para manter o nome de Elvis em evidência! Com o passar do tempo
algumas mentiras sobre Elvis estão voltando à mídia, por isso temos que estar
vigilantes e atuantes! Obrigado a todos que nos acompanham nas redes sociais
deixando seus comentários e compartilhando nossos artigos! O site Elvis Triunfal
está on-line há 16 anos e este ano completou 12 anos de fã clube! Isso só foi
possível porque tivemos ao longo dos
anos o seu apoio! Mesmo nos
momentos de extrema dificuldade
que passamos, o carinho que
recebemos foi o combustível para
superar
todos
os
obstáculos!
Obrigado a cada um de vocês!
Ass. Marcelo Neves e Vivian Ondir

13H
RECEPÇÃO E ENTREGA DO JORNAL
Estaremos distribuindo nosso jornal a todos que comprarem o ingresso na
entrada no evento! O jornal é uma seleção de artigos que foram lançados
pelo Elvis Triunfal em 2018! O ingresso custa apenas 20 reais!
ELVIS NO TELÃO
Exibição de vários clipes de Elvis.
EXPOSIÇÃO FTD COM EDUARDO GROSSO
Eduado Grosso que participou do Programa 71 da TV Elvis Triunfal, vai
expor parte de sua coleção da FTD (Follow That Dream). Será uma boa
oportunidade de você conhecer de perto vasto material raro sobre Elvis.
ABERTURA DA FEIRA DE COLECIONADORES
Vários fãs colecionadores estarão vendendo itens a partir das 13h no
salão ao lado do palco.
EXIBIÇÃO DA ESTÁTUA DE ELVIS
Nosso amigo Eduardo que é "modelador" estará expondo uma estátua de
Elvis em tributo ao Especial de 68!

14H
MICROFONE ABERTO
Entre 14h e 15h você poderá mostrar seu talento cantando no palco no
"Microfone Aberto". Cada fã poderá cantar 1 música (Playback) que
estaremos disponibilizando na hora.

