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clássicas “Heartbreak Hotel”; “One Night”; Blue Suede Shoes” e ” All 
Shok up”! Depois desta seleção arrasa quarteirão, Elvis interpreta “Polk 
Salad Annie” que estava fazendo muito sucesso em seus shows! 
“Suspicious Minds” vem logo em seguida para ninguém ficar sentado! Com 
certeza é uma das grandes canções do século XX! “Can’t Help Falling in 
Love” é a última canção do documentário, é fascinante o empenho de Elvis 
nessa canção que foi imortalizada nessa performance! 
 

SPECIAL EDITION – PRÓS E CONTRAS 
 

 
 

Em 2001, a Turner lançaria a edição especial de “That’s The Way It Is”. 
Praticamente é um novo filme, deveria até ser chamado de outro nome. O 
trabalho de edição melhorou a estética do documentário, a escolha de novos 
ângulos também. Infelizmente alguns pontos não ficaram tão bons como a 
mixagem de algumas canções. Em “Patch it up” foi abaixado o som da 
orquestra, o que prejudicou a canção, assim também foi feito com outras 
canções. Algumas músicas fantásticas ficaram de fora da segunda versão 
como: “Sweet Caroline”; “I Just Can’t Help Believin” e “Bridge over 
Trouble Walter”. Desta vez excluíram os depoimentos dos fãs e a cena do 
fã clube europeu. Uma versão agora completa com 3 horas está para ser 
lançada e com certeza vai agradar os fãs!. Outro fato lamentável foi a não 
exibição deste novo filme nos cinemas, apenas em Memphis foi exibido na 
época! A Turner possui muito material para lançar até 5 novos 
documentários, basta acreditar no projeto e lançar! De qualquer forma este é 
um material já de domínio público e acessível entre os fãs. Muitos membros 
do fã clube nos questionam sobre qual das versões seria a melhor. Nossa 
opinião seria as duas, são filmes diferentes, são o registro de um período 
fantástico na carreira de Elvis! Um período em que estava empolgado 
novamente com  o sucesso, apresentando um amadurecimento musical 
incrível! Elvis é assim, um ídolo que deixou marcas eternas na História! 
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ELVIS THE CONCERT – Há boatos que este ano será a última oportunidade 
de assistir o show “Elvis the Concert” que agora está sendo chamado de 
“Elvis in Concert”. Se isso se confirmar, o Brasil perderá a chance de um dia 
assistir este espetáculo, que é no mínimo fantástico. 
 
DVDs – A Warner estará lançando 11 dvds do Rei para lembrar os 30 anos 
sem Elvis. A perspectiva é que estes DVDs estarão disponíveis a partir de 02 
de agosto, entre eles, uma edição especial do filme This is Elvis (DVD 
Duplo), uma edição especial para colecionador de Viva Las Vegas e dois 
filmes inéditos em DVD no Brasil. Confira abaixo: Viva Las Vegas - Edição 
especial para colecionador (INÉDITO). This is Elvis - Special Edition - DVD 
duplo com mais de 4 horas de duração (INÉDITO). Jailhouse Rock - 
Remasterizado, (INÉDITO). Live a Little, Love a Little- Remasterizado, 
(INÉDITO) That´s the Way It Is - Remasterizado. DVD Duplo, com mais de 3 
horas de duração (INÉDITO). Re-lançamentos de DVD´s em novas 
embalagens individuais: Double Trouble; Harum Scarum; Spinout; 
Speedway; It Happened at the World´s Fair; The Trouble with Girls. 
 
WALDENIR CECON PREPARA NOVO LIVRO – O presidente do Elvis World 
está preparando um novo livro que será lançado ainda este ano. Waldenir 
lançou até agora dois ótimos livros: “O Rei de Las Vegas” e “Elvis em 
Turnê”. Maiores informações em breve nos futuros fanzines, aguardem! 
 
JJ LANÇA CD – O presidente do Teresina Elvis Club gravou um cd intitulado 
“You Gave A Mountain” com sucessos do nosso Rei. O trabalho feito com 
muita qualidade mostra o empenho deste fã clube nordestino que até 
programa em rádio possui! 
 
ELVIS O MAIS SEXY – Elvis foi considerado o homem mais sexy de todos 
os tempos numa pesquisa feita nos Estados Unidos. A mulher vencedora foi 
Angeline Jolie, a esposa de Brad Pitt. 
 
MARCELO COSTA PARTICIPA DO SILVIO SANTOS – O presidente do 
BEPS (Brasil Elvis Presley Society) participou de um quadro de perguntas e 
respostas no programa Silvio Santos. Infelizmente foi eliminado do programa. 
 

 


