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UM TRIBUTO PARA PETER ALDERSLEY 
  

 
PETER ALDERSLEY morreu em outubro de 1996, é um nome do passado 
que os fãs mais jovens não devem estar familiarizados, exceto se assistiram 
o documentário “THAT’S THE WAY IT IS” ! Nos anos 60 Peter era muito 
conhecido no meio artístico pois era associado da RCA! Peter, um DJ de 
rádio de Luxemburgo tocava ELVIS com muita freqüência, isso quando o 
INTERNATIONAL ELVIS PRESLEY APPRECIATION SOCIETY foi formada 
em Londres em janeiro de 1965. 
  
Muitos fãs encontraram Peter em várias funções do fã clube inglês, jantares e 
convenções por volta de 1965. Peter começou a ter muito destaque no 
cenário “Elvis”, algo que foi logo percebido na época. 
  
Em agosto de 1970, Peter foi convidado para ir a Las Vegas ver Elvis no 
palco e foi levado aos Bastidores para encontrá-lo. Elvis deu sua bicicleta 
para ser sorteada na convenção de Luxemburgo. A MGM filmou este 
encontro e a apresentação da convenção em Luxemburgo quando a bicicleta 
foi entregue a um fã! No palco estavam Peter e Todd realizando o sorteio, 
isso ocorreu em 5 de setembro de 1970. Elvis tinha planos de ir a Europa e 
disse isso a Peter. Elvis presenteou Peter com 4 discos de ouro de sua 
coleção!  
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ANOS 70 – Parte 8 

 

The Sun Sessions 
Álbum que reúne as primeiras gravações 
de Elvis pela Sun Records, um clássico 
na história do Rock, canções como: 
“That’s All Right”, “Blue Moon of 
Kentucky” e “Mistery train”. Muitíssimo 
elogiado pela crítica da época! 

 
 
 
 

R$ 20,00 

 

From Elvis Presley Boulevard 
Memphis Tennessee 
Um disco fantástico, gravado em 
Graceland em 1976. Infelizmente não foi 
relançado em CD. Mas não se engane, 
não é um álbum ao vivo, apesar do título 
do álbum! 
 

R$ 20,00 

 

Welcome To My World 
Coletânea lançada também no Brasil, 
fácil de ser encontrada. De inédito só 
uma versão ao vivo de “I can’t Stop 
Loving  you”. 

R$ 20,00 

 

Moody Blue 
Último disco em vida de Elvis, gravado 
em Graceland no ano de 76. Ainda muito 
encontrado em sebos. O americano “azul” 
é o mais procurado! 

R$ 20,00 
 

Azul 
R$ 100,00 

 
Os valores servem para orientar o fã quando quiser comprar ou vender seu 
vinil. Para esta pesquisa visitamos praticamente todos os sebos da cidade de 
São Paulo, onde foi tirada uma média de preços. Às vezes você poderá 
encontrar algum sebo vendendo bem abaixo ou muito acima destes valores, 
por isso consulte sempre este fanzine. 


