
 
CAMPANHA EM BAD NAUHEIM 
PARA ESTÁTUA DE ELVIS - 
artigo: Marcelo Neves –Fonte: 
Priscilla Schmidt 

A cidade de Bad Nauheim, assim 

como o fã clube alemão EPG estão 

focados em arrecadar 20.000 euros 

para a elaboração de uma estátua 

em tamanho real numa das pontes 

onde Elvis foi fotografado. Bad 

Nauheim realizou em agosto seu 17º. 

EUROPEAN ELVIS FESTIVAL e este 

foi um dos assuntos recorrentes 

entre os fãs. Em 2019 novos eventos 

serão realizados para arrecadar 

fundos para a estátua. Essa 

informação foi nos passada por 

Priscila Schmidt, nossa 

correspondente na Europa. Não deixe 

de ver em nosso canal as coberturas 

dos eventos em Bad Nauheim. Para 

acessar visite o canal TV Elvis 

Triunfal no Youtube. 

 

ELVIS TRIUNFAL NO 

HISTORY CHANNEL 

 

O Canal History Channel exibiu em 

outubro de 2018 mais um capítulo da 

série "Colecionadores" e que contou 

com nossa participação. Eu (Marcelo 
Neves) e Rodolfo Schindler do 
Canal TV Elvis Triunfal) mostramos 

alguns objetos de nossas coleções. A 

matéria na realidade foi gravada em 

2015 e nem eu e o Rodolfo 

acreditávamos que seria exibido. Neste 

mesmo episódio fãs de Madonna e 

Michael Jackson também exibiram seus 

itens. Quero aqui agradecer a Cubo 
Filmes e ao History Channel pela 

maneira respeitosa que nos tratou no 

programa. Somos muito seletivos 

quando recebemos convites para 

entrevistas em TV ou em Rádio, pois 

zelamos para que a imagem de Elvis 

seja respeitada. Por esse motivo 

questionamos tudo antes de gravarmos 

qualquer matéria. A maioria das TVs 

não deixam divulgar nossos sites ou e-

mail de contato, então pensando nisso 

coloquei o endereço do site na camisa 

que está na entrevista no History. Vai 

aqui também meus agradecimentos ao 

meu amigo Rodolfo Schindler!!! 
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inúmeros eventos com fãs, além de 

apresentar um programa dedicado a 

Elvis na rádio Sirius XM. George 

adorava falar de sua experiência ao 

lado de Elvis a também chegou a 

lançar livros sobre Elvis. George Klein 

tinha 83 anos e vai deixar uma falta 

imensa no cenário Elvis! Ficam aqui 

nossas condolências a família e 

amigos! 

 

HAL BLAINE FALECE AOS 90 ANOS 

artigo: Marcelo  

O baterista Hal Blaine faleceu no dia 

11 de março aos 90 anos. Ele atuou 

em mais de 35.000 músicas e gravou 

ao lado de grandes ídolos como Elvis 

Presley, Frank Sinatra e Beach Boys. 

Com Elvis gravou sucessos como: 

"Return to Sender", "Rock-A-Hula 

Baby"; "Can't Help Falling in Love"; 

"Bossa Nova Baby" e "A Little Less 

Conversation". Blaine fazia parte do 

lendário Wrecking Crew, um seleto 

grupo de músicos de estúdio em Los 

Angeles. 

BOX DO '68 COMEBACK 

SPECIAL Artigo: Marcelo Neves  

 

Gracelandlançou em uma caixa de 

luxo chamada '68 Comeback 
Special 50th Anniversary Edition. 

A caixa trouxe5 CDs, 2 Blu-Ray e um 

livro com 80 páginas. São 7.5 horas 

de footage que incluem as 4 

apresentações que serviram para 

montar o Especial de 68!  A Caixa foi 

aguardada com muita ansiedade 

pelos fãs, mas houve críticas ao redor 

do mundo. Os fãs esperavam 

logicamente que a qualidade do Blu-

Ray seria superior ao DVD, mas não 

foi notada qualquer diferença entre 

os dois formatos! O que acabou 

salvando o lançamento foi o livro de 

80 páginas! E como vem ocorrendo 

com muita frequência, esse 

lançamento também não saiu no 

Brasil. Nosso parceiro da TV Elvis 

Triunfal Rodolfo Schindler comprou a 

caixa e gravamos um vídeo 

mostrando detalhe por detalhe. Para 

assistir acesse nosso canal TV Elvis 
Triunfal no Youtube. 


