
O cantor de música pop-dance Sir Ivan lança seu álbum "I am Peaceman" na Índia 

NOVA YORK, 9 de outubro de 2012 /PRNewswire/ -- A Worldwide Records, importante 

gravadora e distribuidora de música da Índia, que distribui com exclusividade as músicas da série 

Buddha Bar, Ministry of Sound e mais de 40 selos internacionais na Índia, está lançando o álbum 

de estreia do popular cantor electro-pop Sir Ivan, o I Am Peaceman, na Índia. Devido ao 

sucesso mundial do single de Sir Ivan Hare Krishna, de I Am Peaceman, a Worldwide Records 

fechou um acordo de distribuição exclusiva com o selo Peaceman Music de Sir Ivan, baseado em 

Nova York. A música Hare Krishna ocupou o 10o lugar na parada de sucessos (chart) "Dance 

Club Songs" da revista Billboard nos Estados Unidos, em abril de 2011. O álbum I Am 

Peaceman foi lançado em toda a Índia. Sir Ivan pretende fazer uma turnê de duas semanas na 

Índia, para se apresentar e se conectar com todos os seus fãs, em 2013. 

Para ver recursos em multimídia, associados a este release, por favor, clique em 

http://www.multivu.com/mnr/58390-pop-dance-artist-sir-ivan-releases-his-album-i-am-

peaceman-in-india 

Já bem recebido nos Estados Unidos, o aclamado álbum completo de Sir Ivan, I Am Peaceman, 

convida o mundo a dançar remakes de canções antiguerra icônicas, inspiradas nos anos 60, tais 

como a Imagine de John Lennon, Blowin' in the Wind de Bob Dylan e For What It's Worth da 

banda Buffalo Springfield. O álbum inclui uma canção original, intitulada Peace On Earth, que 

sintetiza a mensagem de Sir Ivan de propagação da paz e do amor, bem como do combate ao 

ódio e à intolerância.  

A música Live For Today, outro single do álbum I Am Peaceman, disparou para o 7o lugar na 

parada de sucessos "Upfront Club" da revista Music Week em outubro de 2011 e alcançou o 

10o lugar na parada de sucesso do "Commercial Pop Club" da Music Week, em fevereiro de 

2012. Essa última classificação na parada de sucessos foi um marco na carreira de Sir Ivan, 

porque foi a primeira vez que ele esteve entre as "Dez Mais" no rádio. 

Para mais informações, visite www.SirIvan.com / www.wwrindia.com. 

Para ver o video do single de sucesso Hare Krishna de Sir Ivan, visite 

http://www.youtube.com/watch?v=0disSFmrAZI. 

FONTE Peaceman Productions 

 

CONTATO: Steve Deitsch, da Reverberate! Marketing Communications, steve@re-
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