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            Shot by Ed Bonja 
 

 
 
       Encore Performance II 
 

          
 
           Colonel Tom Parker 
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É difícil escolher o melhor pois foram "tantas emoções":o destaque 
fica talvez para os que foram realizados em agosto de 2007, onde 
cantei no Teatro de Arena da cidade convidado pelo prefeito, na 
mesma semana no Teatro municipal,depois no estacionamento da 
escola de Inglês Wizard Campolim e sempre na mesma semana na 
festa super legal "Elvis Forever" ! Porém de todas as apresentações 
a de maior emoção foi no final do ano, quando cantei para 
pacientes de um Hospital, foi muito bom! 
 
7- Como as pessoas devem proceder para participar do "Elvis 
Forever"? 
 
Bem, enquanto o site não ficar pronto, as pessoas pode mandar os 
seus dados para o meu e-mail: daliziomoura@globo.com ou uma 
carta para rua Marechal Castelo Branco, nº. 91 - Sorocaba - SP - 
CEP: 18031-300  
 
8- Que mensagem você gostaria de deixar aos membros do 
Elvis Triunfal? 
 
Espero que cada fã contribua com a divulgação do trabalho deste 
grande artista,que foi e ainda será sempre Elvis Presley , pois só 
assim podemos ter certeza que a sua música nunca vai morrer ! 
Agradeço a todas as pessoas que me dão força para continuar 
sendo o "Apóstolo de Elvis", pois enquanto eu tiver luz em meus 
olhos podem ter certeza que estarei em algum lugar deste planeta 
falando ou cantando, dançando ou tocando a música do rei do Rock 
in Roll: Elvis Presley! Obrigado!! 
 

 

Dalizio Moura durante sua 
performance no Primeiro Festival 
Elvis Triunfal realizado em janeiro de 
2008. Mas sua trajetória musical é 
bem mais antiga. Já morou na Itália 
onde também cantava os sucessos de 
Elvis. Atualmente realiza diversos 
shows incluindo beneficentes. O 
fanzine Elvis Triunfal deseja muito 
sucesso ao Dalizio e também ao Elvis 
Forever, novo fã clube de São Paulo! 

SHOT BY ED BONJA Autor: Ed Bonja - 
Ed Bonja é um fotógrafo profissional que 
acompanhava  as excursões de Elvis, lançou 
vários livros. "Shot By Ed Bonja " é um 
exemplo. São fotos de cair o queixo e pouco 
divulgadas devido a direitos autorais. É claro 
que com a Internet muitas dessas fotos são 
divulgadas, pois se fossemos esperar alguma 
revista... 

ELVIS ENCORE PERFORMANCE 3 Autor: 
Tunzi - Tunzi é um fotógrafo profissional 
que acompanhava os shows de Elvis, com 
isso conseguiu montar um grande acervo 
que se transformaram em livros. Esse é um 
exemplo que retrata a volta a Chicago em 
1977. Assim como os livros de Ed Bonja, as 
fotos são protegidas por direitos autorais. 
Tunzi é um autor bastante acessível entre os 
fãs de Elvis, comparece até em eventos 
sobre o mesmo. Recentemente estava 
dirigindo seu carro com Al Dvorin, que era 
o apresentador dos shows de Elvis, o carro 
bateu ocasionando a morte de Dvorin. Foi 
um período muito ruim para Tunzi, já que os 
dois eram amigos de muitos anos. 

COLONEL TOM PARKER – A vida de Elvis 
em comparação a de seu empresário, é uma 
vida aberta sem muitos segredos. Coronel 
Parker era um homem de muitos segredos, 
até mesmo seu país de origem, Holanda, 
ficou por muitos anos em segredo. 
Entrevistas eram muito raras e quando havia 
um pedido o Coronel mostrava a tabela de 
preços. Os valores das entrevistas eram 
astronômicas fazendo com que os repórteres 
desistissem. E se você pensa que a 
curiosidade sobre Parker para por aí se 
enganou. Até mesmo uma série de TV sobre 
Elvis e o Coronel foi feita nos Estados Unidos 


