




SHAKE RAG 
COMMUNITY
399 East Main Street
Tupelo, MS  38804

FAIRGROUNDS
Fairpark
Downtown Tupelo

Elvis keerde in 1956 en 1957 terug voor concerten 
op deze plek die toen nog de Tupelo Fairgrounds 
heette. De opbrengst van de concerten werd 
gebruikt om zijn geboortehuis te kopen en 
restaureren, en het Elvis Presley Youth Center 
te bouwen. De familie Presley woonde hier eind 
jaren dertig ook in de omgeving.

ELVIS HOMECOMING 
STATUE
Fairpark
Downtown Tupelo

Dit levensgrote standbeeld werd onthuld in 
augustus 2012. Het lijkt als twee druppels water 
op de beroemde foto die wereldwijd bekendstaat 
als “The Hands”, in 1956 gemaakt door Roger 
Marshutz in Tupelo. De kunstenaar Bill Beckwith 
uit Mississippi kreeg de opdracht om de 
sculptuur te maken in navolging van zijn prachtige 
beelden van beroemdheden uit Mississippi, 
waaronder William Faulkner en B.B. King. Het 
standbeeld is zo geplaatst dat fans de beroemde 
foto opnieuw kunnen maken.

TUPELO HARDWARE
114 West Main Street
Tupelo, MS 38804

In 1946 nam zijn moeder Gladys Elvis hier mee 
naartoe om een fiets te kopen. Bij aankomst viel 
Elvis’ oog echter op een klein kaliber geweer, 
dat hij veel liever wilde hebben. Omdat ze liever 
geen wapen voor hem wilde kopen, sloten ze een 
compromis: een gitaar. Forest L. Bobo, een vaste 
kracht bij Tupelo Hardware, verkocht de gitaar 
aan de jonge Elvis voor $ 7,90.

Van 1943 t/m 1947 werkte Elvis’ vader Vernon 
voor de plaatselijke levensmiddelengroothandel 
van L.P. McCarty & Son en bezorgde hij 
bestellingen in verschillende delen van de stad. 
Een van zijn bezorggebieden was Shake Rag, 
een van oorsprong zwarte gemeenschap. Hier 
werd Elvis beïnvloed door de heilige gospel- en 
bluesmuziek die hij hoorde, die onmiskenbaar 
terugkomt in de stijl die hij beroemd maakte.

Stap binnen bij de Tupelo 
Hardware Company om 
het verhaal van Elvis’ 
beroemde aankoop te horen. 
Gitaren zijn hier nog steeds 
verkrijgbaar.

Bezoek het Tupelo Visitors 
Center om meer te weten te 
komen over Elvis’ Tupelo en 
andere bezienswaardigheden 
en evenementen die Tupelo 
de stad maken waar alles 
mogelijk is.



LEE COUNTY
COURTHOUSE
201 West Jefferson Street
Tupelo, MS  38804

LYRIC THEATRE
201 North Broadway
Tupelo, MS 38804

Elvis ging graag naar de film – vooral westerns – 
in het Lyric Theatre. Volgens zijn vrienden klom 
Elvis vaak over de scheidingswand op het balkon 
om tussen zijn Afro-Amerikaanse vrienden te 
gaan zitten. De schattigste legende die over dit 
theater en Elvis wordt verteld, is het gerucht dat 
hij op het balkon zijn eerste kus kreeg.

In 1946 zond radiostation WELO uit Tupelo 
wekelijks muziekjamborees uit vanuit het 
gerechtsgebouw. Mississippi Slim, die zijn eigen 
show op WELO had, regelde dat Elvis optrad 
tijdens de jamboree. Elvis’ droom was om net zo 
beroemd te worden als Mississippi Slim en ooit 
zijn eigen radioshow te hebben.

LEE COUNTY
LIBRARY
219 North Madison Street
Tupelo, MS 38804

Op deze plek vroeg de toen dertienjarige Elvis 
samen met zijn moeder Gladys op 13 februari 
1948  zijn eerste bibliotheekpas aan. Door de 
boeken uit de Lee County Library kon Elvis in 
gedachten naar verre oorden reizen en nieuwe 
dingen ontdekken, waarvan een jonge jongen uit 
Tupelo toen alleen nog kon dromen.

MILAM JUNIOR HIGH
720 West Main Street
Tupelo, MS 38804

Elvis bracht hier zijn zevende en een deel 
van zijn achtste schooljaar door. Tijdens de 
lunchpauze speelde hij geregeld gitaar voor zijn 
klasgenoten. In 1948 verhuisde het gezin naar 
Memphis voordat hij het schooljaar hier kon 
afmaken.

Ga naar binnen bij de Lee 
County Library om de eerste 
bibliotheekpas van Elvis te 
bekijken.



MAYHORN
GROCERY STORE
Tegenover Springhill MB Church
684 North Green Street
Tupelo, MS  38804

JOHNNIE’S DRIVE-IN
908 East Main Street
Tupelo, MS 38804

Tijdens zijn schooljaren op de nabijgelegen 
Lawhon Elementary stopte Elvis hier vaak 
voor een van zijn favoriete maaltijden: een 
cheeseburger en een RC Cola – wat Elvis een 
“R-O-C” noemde. James Ausborn, een van Elvis’ 
beste vrienden, ging vaak met hem mee.

In 1947 woonde Elvis in het noordelijke deel van 
Green Street, niet ver hiervandaan. Op deze 
plek stond vroeger de Mayhorn Grocery, een 
winkel waar Elvis op de veranda naar de blues 
kwam luisteren. Hij kon hier ook de klanken van 
zwarte gospelmuziek horen, die werd gespeeld 
en gezongen in de kerk tegenover.

Het oudste restaurant van 
Tupelo is nog steeds een 
drive-in. Ga binnen in de 
Elvis-booth zitten en geniet 
net als Elvis van het beste 
dat een echte American 
diner te bieden heeft.

LAWHON ELEMENTARY
140 Lake Street
Tupelo, MS 38804

Elvis ging hier naar school. In 1945 – zijn vijfde 
schooljaar – moedigde een van zijn leraressen, 
mevrouw J.C. Grimes, hem aan om mee te helpen 
tijdens de dagelijkse kerkdiensten in de kapel. 
Elvis zong vaak “Old Shep” voor de klas.

MUD CREEK
SWIMMING HOLE
90 North Veterans Blvd.
Tupelo, MS 38804

De jeugdvrienden Elvis Presley, Guy Harris en 
Odell Clark, speelden vaak in deze kreek. De 
buurjongens brachten hun zomers door met 
het verkennen van de omgeving rond Mud 
Creek in Reese’s Woods. Om te voorkomen dat 
hun moeders ze naar hun zwemplek volgden 
– waar ze meestal poedelnaakt zwommen – 
maakten de drie een omweg rond Reese’s 
Woods om terug te lopen naar het gat in de 
kreekbedding. Als de meisjes aan de beurt 
waren om een duik te nemen, speelden de 
jongens tikkertje en verstoppertje, en gingen ze 
knikkeren, hinkelen of naar de film.



ASSEMBLY OF GOD
CHURCH
207 Adams Street
Tupelo, MS  38801

ELVIS PRESLEY 
BIRTHPLACE & 
MUSEUM
306 Elvis Presley Drive
Tupelo, MS 38801

Ontdek het eenvoudige huis waar Elvis werd 
geboren, evenals een museum rond zijn leven 
en de originele Assembly of God Church waar 
hij werd beïnvloed door gospelmuziek. Tien 
aanvullende tentoonstellingen laten zien hoe 
het leven was voor de jonge Elvis terwijl hij 
opgroeide in Tupelo.

In 1947 gingen Elvis en zijn familie hier naar 
de kerk, die toen nog de Assembly of God 
heette. Reverend Frank Smith was destijds de 
voorganger van de kerk en zou van grote invloed 
zijn op het leven van Elvis. Ze werden niet 
alleen goede vrienden, maar Reverend Smith 
hielp de jonge Elvis ook om zijn gitaartalent te 
ontwikkelen.

Het gebouw van de 
Assembly of God Church 
is tegenwoordig te vinden 
op het terrein van de Elvis 
Presley Birthplace en 
herbergt een interactieve 
tentoonstelling.








