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ALSO SPRACH ZARATHUSTRA  
SEE SEE RIDER  
BURNING LOVE  
SOMETHING  
YOU GAVE ME A MOUNTAIN  
STEAMROLLER BLUES  
MY WAY  
LOVE ME  
JOHNNY B. GOOD  
IT'S OVER  
BLUE SUEDE SHOES  
I'M SO LONESOME I COULD CRY  
I CAN'T STOP LOVING YOU  
HOUND DOG  
WHAT NOW MY LOVE  
FEVER  
WELCOME TO MY WORLD  
SUSPICIOUS MINDS  
I'LL REMEMBER YOU  
LONG TALL SALLY  
WHOLE LOT-TA SHAKIN' GOIN' ON  
AN AMERICAN TRILOGY  
A BIG HUNK O' LOVE  
CAN'T HELP FALLING IN LOVE  
 

 

 
 
O primeiro show Elvis esta com 
seu cabelo mais solto que fica 
bem bagunçado em alguns 
momentos, mas nada que 
comprometesse o espetáculo. No 
segundo show que seria 
transmitido via satélite é nítida a 
preocupação com seu cabelo, isso 
devido o excesso de laquê. Seu 
cabelo esta minuciosamente 
penteado e bem fixo, outra 
diferença são seus movimentos 
bem contidos que não lembram os 
realizados em “Elvis on Tour”. 
Alguns dizem que foi a pedido do 
Coronel para que não exagerasse 
no palco. Outros levantaram a 
hipótese que o mesmo estava um 
pouco tenso, mesmo sendo Elvis 
Presley. Na realidade o próprio 
Elvis no primeiro show faz 
comentários engraçados demons- 
trando sua preocupação no êxito 
do segundo show. A produção 
resolveu gravar também algumas 
tomadas de estúdio com as 
músicas “NO MORE”, “KU-U-I-
PO”, “BLUE HAWAII”, 
“HAWAIIAN WEDDING SONG” e 
“EARLY MORNING RAIN” 
 

O álbum duplo do show acabou se 
transformando num outro sucesso. Com 
ele Elvis voltaria ao posto número 1 das 
paradas no quesito “Álbuns”. A capa 
muito bem trabalhada (graças a Deus!) 
mostrava em seu interior o mapa mundi 
e os paises que assistiram o show. No 
Brasil o álbum foi lançado em Vinil e CD 
duas vezes, pois a primeira, pasmem... 
esqueceram de colocar o conteúdo do 
disco 2!!! Coisas do Brasil. 
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JAIRO MELO NO ELVIS TRIUNFAL 
 
O cover Jairo Melo do Rio Grande do 
Sul confirmou presença em nossa 
segunda reunião em janeiro. Além disso 
vai subir ao palco para cantar algumas 
músicas. Agora contaremos com a 
presença de 4 covers em nossa festa!  

 

METODISTA  RETIRA MATÉRIA  
 
A faculdade Metodista retirou a matéria 
em que colocava o Presidente do Elvis 
Triunfal num artigo sobre fanatismo e o 
assassinato de John Lennon. O Depto 
de Jornalismo pediu desculpas pela 
matéria feita por estudantes da 
Faculdade. Lamentável! 

JOE ESPOSITO  
 

 
 
O braço direito de Elvis 
lançou um livro chamado 
“Remember Elvis”. O livro 
tem 500 páginas e custa 
$49,99 nos Estados Unidos. 
Uma das poucas pessoas 
com credibilidade para falar 
do Rei, já que conviveu 
muitos anos com Elvis. 

MADONNA QUER SUPERAR ELVIS 
 

Madonna completará 50 anos de idade 
no dia 16 de agosto de 2008. Para 
comemorar a data pretende relançar 
seus maiores sucessos em singles. Com 
estes relançamentos deseja passar a 
marca de Elvis que é campeão em 
número de singles em primeiro lugar na 
Grã Bretanha. A diferença é que 
Madonna já tem 25 anos de carreira e 
Elvis teve apenas 23 anos. Madonna 
vive num mundo de internet em que o 
comércio melhorou muito no planeta. No 
tempo de Elvis nem todos os fãs tinham 
acesso a uma reles “vitrola” para tocar 
seus discos. Mesmo assim... deu Elvis! 
 


