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In de ban van de king: door J.F.M. Geerling.  
 
 
Zaandam  11 juni 2007 .Vanaf 23 juni is het  
boek: ‘IN DE BAN VAN DE KING’ bij de boekhandel,  
warenhuizen en uitgever te bestellen.  
 
Dit boek is geschreven door Zaandammer Jan Geerling die 
sinds de dood van Elvis Presley op 16 augustus 1977, nu 30 
jaar geleden, in de ban is van de King. 
In dit boek beschrijft hij hoe zijn passie voor Elvis is ontstaan 
en zijn motivatie om op te treden als Elvis impersonator. 
Naast verschillende anekdotes, ervaringen en zijn speurtocht 
naar een originele handtekening van Elvis, beschrijft hij de reis 
van zijn leven, die hij maakte naar de ‘roots’ van Elvis, zoals 
zijn geboorteplaats ‘Tupelo’, zijn monumentale woonhuis 
‘Graceland’ in Memphis en de woning in Bad-Nauheim in 
Duitsland. Daarnaast geeft hij aanbevelingen voor boeken en 
cd’s.  
Het boek bevat veel zelf gemaakte foto’s die de verhalen 
ondersteunen. Kortom een leuk boek voor iedereen die van Elvis, 
muziek, reizen of verzamelen houdt.  
 
Over de schrijver:  Jan Geerling geb 4-12-1961 is sinds zijn jeugd een 
enorme Elvis Presley fan. Als 10 jarige danste hij al op de muziek van 
‘de koning van de Rock en Roll’. Als zoon uit een artiestengezin begon 
hij op zijn 15e met optredens en deed mee aan diverse talentenjachten. 
Zo won hij o.m. de eerste plaats bij Henny Huisman’s soundmix show. 
Naast zijn reguliere baan als bankemployé treedt hij sinds 20 jaar 
professioneel op, in het binnen en buitenland, als Elvis impersonator 
onder zijn artiestennaam: ‘Johnny Lewis’. Zo was hij te zien in diverse 
TV programma’s zoals: SBS Nachtsuite, Man Bijt Hond, de TMF Music 
Awards 2006, en het VARA nieuwjaarsconcert 2007. 
Meer informatie is te vinden op zijn website: www.elvisimitator.n l en 
www.johnnylewis.nl   
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Uitvoering Paperback met zwartwitfoto’s 
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129 blz. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : Jan Geerling 06-55893754 info@geerling.com 
 


