NYTT GUINNESS REKORDFORSØK

KJELL ELVIS GÅR FOR GULL – IGJEN!
NY VERDENSREKORD I ELVIS MARATON!
SKAL SYNGE 50 TIMER I STREKK!
Vil samle inn penger til nytt sykehus i Burma/Myanmar!
Kjell Elvis, artisten som tidligere har satt to Guinness verdensrekorder i Elvis Singing
Marathon, henholdsvis i 2003 og i 2006, går nå igjen for å sette ny verdensrekord.
Utfordringen består i hvor lenge han klarer å synge Elvis sanger non-stop før han må gi seg.
Dagens rekord innehas av mannen som slo Kjell Elvis sin rekord, Thomas Gäthje fra Heide i
Tyskland. Hans rekord er på 43 timer, 11 minutter og 11 sekunder.
Kjell Elvis går for å synge Elvis non-stop i 50 timer. Han er den eneste i verden som nå gjør
det for 3 gang! Her gang har Kjell Elvis slått gjeldende rekord!
Kjell, som tross alt var tidlig i trettiårene ved forrige forsøk, skal altså nå, i en alder av 52
klare å gjennomføre dette. Klarer han det, vil det være oppsiktsvekkende. Dagens rekord har
stått i 14 år, som jo sier sitt om hvor krevende det er å synge non-stop så lenge.
Begivenheten vil finne sted på The Scotsman i Oslo, med start torsdag 23. juli kl.08.00
Kjell Elvis vil tidvis stå ute på selve Karl Johan å synge. Underveis vil det komme
gjestemusikere som jammer med på enkelte sanger. Åge Sten Nilsen fra Wig Wam blir med
både som inspirator, konferansier og musiker.
Eventet blir live streamet direkte world wide via You Tube ,Ticketo, Facebook og elvis.no
Dette blir gjort av Morris Media.
Hovedfokuset med verdensrekordforsøket blir selvsagt å holde på i 50 timer! Men i den
forbindelse vil Kjell Elvis samle inn penger til å bygge nytt sykehus for flyktningene i Tham
Hin leiren i Burma/Myanmar.
Kjell Elvis som er ambassadør for Hvite Lilje (http://www.hvitelilje.no)
har tidligere vært med på å bygge opp 2 landsbyer , Queensland og Graceland med til
sammmen 200 barn fordelt i 20 hus . Hvert hus med «foreldre» som tar seg av barna . De får
skolegang og alt av mat og klær gjennom innsamlings konserter og faddere.
TV2 viste også en dokumentar «Elvis i Burma» som viste kjell Elvis og teamet i arbeide
med flyktingene i «Burma» https://www.youtube.com/watch?v=MHaaFFR1qjU
Under selve rekordforsøket, kan media få korte intervjuer med Kjell Elvis.
Avklar med pressekontaktene for avtale først (se nedenfor)

Pressekontakter:
-Helge Johansen hoved pressekontakt og manager for Kjell Elvis . Mobil 950 88 534
e mail: info@generation-event.com
-Terry Young pressekontakt. Mobil 909 69475 e mail terry@terryoung.net

DIREKTESENDING AV VM REKORDFORSØKET BLIR PÅ FØLGENDE
SIDER:
Ticketo.no

link: ticketo.no

YouTube: Kjell Elvis Tv
link:https://www.youtube.com/channel/UCky8c7qEcE8tDNpye0xyFpQ

Facebook : Kjell Elvis verdensrekord 23-25 Juli
link: https://www.facebook.com/Kjell-Elvis-verdensrekord-23-25-Juli-108608114241890/

Elvis.no

link: http://www.elvis.no

