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No mesmo dia realizou um show no 
Denver Coliseum.Item ainda não 
confirmado oficialmente 
 

 
 

CELA “RISING SUN” 

 
Na década de 60 Elvis adquiriu 
diversos cavalos o que acabou se 
transformando num hobbie. O cavalo 
preferido de Elvis era um chamado 
"Rising Sun" e esta era a cela 
usada neste animal. Item ainda não 
confirmado oficialmente 
 

 
 
QUEPE MILITAR 

 
Haverá um espaço na exposição 
dedicada a fase militar. Este quepe 
provavelmente estará entre os 
objetos exopostos. Item ainda não 
confirmado oficialmente 
 

O maestro Joe Guercio disse: "No início do show, fazemos aquele 
taratan, taratan, que tocamos em Nova York, no Madison Square 
Garden. Foram tantos flashes quando ele entrou que o ginásio inteiro 
ficou iluminado por um segundo. O sentimento é o mesmo. Aqui 
estamos nós, 35 anos depois, tocando com Elvis Presley de novo". 
Ronnie Tutt (Baterista da TCB) fez o seguinte comentário:  

"É desafiador fazer algo que a gente fez há tanto tempo, sobretudo no 
meu caso. Porque bateristas são muito físicos, e não tenho a mesma 
habilidade que tinha naquela época. Em algumas cenas a empolgação é 
tão grande que é difícil acompanhar".  

James Burton verbalizou outra vez que tocou com outras lendas e que sua 
vida "seria a mesma" se Elvis não tivesse passado em sua carreira! 

"Elvis foi um dos artistas com quem trabalhei. Assim como Sinatra, Ray 
Charles, Nat King Cole, Monkees, Beach Boys, George Harrison. Sem 
Elvis minha vida seria exatamente como é hoje".  

Porém James está excursionando o mundo com o espetáculo "Elvis in 
Concert" e já participou de muitos eventos de fã clubes. Nenhum dos outros 
astros com quem tocou deu tanto destaque a ele do que Elvis, pelo menos 
sua rotina mudou e muito! O repórter do Globo viajou a convite da própria 
2SHARE. Esta é a segunda vez que o "Globo" divulga datas dos shows. 
Conversamos com Laerte Machado (Gang'Elvis) que teve a confirmação 
das datas pela própria 2Share. 

COMO SERÁ A EXPOSIÇÃO 

Serão cerca de 500 objetos pessoais de Elvis sendo que muitos nunca 
foram expostos em Graceland. Por esse motivo muitos fãs fora do Brasil 
estarão visitando nosso país para registrar o evento. Dos objetos há alguns 
que são históricos em sua carreira como o traje “Aloha Eagle” usado no 
Especial de TV de 1973 (Aloha From Hawaii); Terno Branco usado no 
Comeback Special em 1968; Guitarra Gibson da volta a Las Vegas em 1969 
entre outros objetos. Serão 15 ambientes que recriarão fases da vida de 
Elvis, entre elas: Infância; Sun Records; Exército; Casamento; Filmes; 
NBC TV Special; a Morte; Elvis na Atualidade; Las Vegas e até uma área 
de alimentação que recriará um ambiente dos anos 50. Ao que tudo indica, 
Priscilla Presley poderá vir ao Brasil inaugurar a exposição, porém esta 
informação não está confirmada. Veja na próxima página mais sobre o que 
será exposto! 
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LINCON  
 

 
 
Elvis adquiriu este Lincoln 
Continental Mark II em 1956 
quando se transformou no cantor de 
maior sucesso no mundo. 
 

HARLEY DAVIDSON 
 

 
 
Elvis amava as motocicletas 
principalmente as "Harley 
Davidson's"  Uma que foi adquirida 
na década de 50 estará também na 
exposição. 


