
Sir Ivan, twórca muzyki dance-pop, wydaje w Indiach swój album "I Am Peaceman" 
 
NOWY JORK, 9 października 2012 r. /PRNewswire/ - Worldwide Records, wiodąca wytwórnia płytowa 
i firma dystrybucyjna w Indiach, która ma w Indiach wyłączność na dystrybucję kompilacji z serii 
Buddha Bar i Ministry of Sound oraz ponad 40 międzynarodowych wytwórni muzycznych, wydaje w 
Indiach debiutancki album Sir Ivana, popularnego twórcy muzyki electropop, zatytułowany "I Am 
Peaceman". Dzięki światowemu sukcesowi singla Sir Ivana "Hare Krishna" z albumu "I Am 
Peaceman", Worldwide Records nawiązało umowę dystrybucyjną z wytwórnią Sir Ivana w Nowym 
Jorku, Peaceman Music. W kwietniu 2011 r. singiel "Hare Krishna" dotarł do 10. miejsca na liście 
Dance Club Songs Chart magazynu Billboard w Stanach Zjednoczonych. Album "I Am Peaceman" 
został wydany w całych Indiach. Sir Ivan zamierza w 2013 r. odbyć dwutygodniową trasę po Indiach, w 
ramach której spotka się ze wszystkimi swoimi fanami i dla nich wystąpi. 
 
Aby zobaczyć wiadomość multimedialną dotyczącą tej informacji prasowej, należy wejść na stronę: 
http://www.multivu.com/mnr/58390-pop-dance-artist-sir-ivan-releases-his-album-i-am-peaceman-in-
india  
 
 
Pierwszy długogrający album Sir Ivana, "I Am Peaceman", spotkał się z dobrym przyjęciem fanów i 
krytyków w Stanach Zjednoczonych. Na albumie można usłyszeć przeróbki w stylu dance klasycznych 
utworów antywojennych, które powstały w latach 60-tych, takich jak "Imagine" Johna Lennona, 
"Blowin' in the Wind" Boba Dylana, czy też "For What It's Worth" Buffalo Springfielda. Album zawiera 
również nowy utwór "Peace On Earth", który zawiera przesłanie Sir Ivana o szerzeniu pokoju i miłości 
oraz przeciwstawianiu się nienawiści i nietolerancji. 
 
W październiku 2011 r. "Live For Today", kolejny singiel z albumu "I Am Peaceman", znalazł się na 7. 
miejscu na liście Upfront Club Chart magazynu Music Week, a w lutym 2012 r. dotarł na 10. miejsce 
listy Commercial Pop Club Chart tworzonej przez ten sam magazyn. Sukces odniesiony w tym 
ostatnim zestawieniu był przełomowym momentem w karierze Sir Ivana, ponieważ był to pierwszy raz, 
kiedy trafił on na radiową listę Top Ten. 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.SirIvan.com / http://www.wwrindia.com  
 
Najnowszy teledysk Sir Ivana do jego przeboju "Hare Krishna" można obejrzeć na stronie: 
http://www.youtube.com/watch?v=0disSFmrAZI.  
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