
 דולר כדי לתמוך במאבקים נגד בריונות 011,111לאור המנון חדש ותורם  אאמן ההקלטות סר אייבן מוצי

 

אמן הקלטות הפופ והפילנתרופ סר אייבן הוציא לאור סינגל חדש,  /PRNewswire/ 5105במארס,  5ניו יורק, 

 The, כדי לתמוך במאבק שהוא מנהל נגד הבריונות ביחד עם  "Kiss All the Bullies Goodbye"ששמו

Peaceman Foundation .( הטראק הופק ע"י פול אוקנפולדPaul Oakenfold ומשתתפת בו ,) גם הזמרת טיילור

. המילים מַגנות את הבריונות ומעודדות אנשים להיות שונים (, אשר מככבת בראש המצעדיםDayneדיין )

שעבד גם ) (Erik Whiteן גם הוציא לאור קליפ המתלווה לשיר, אשר בוים ע"י אריק ווייט )וסובלניים. סר אייב

 (.[Glee Project]לי על פרויקט ג  [ Ryan Murphy]עם רייאן מרפי 

כנסו לכאן בכדי לחוות את ההודעה לעיתונות בגרסת מולטימדיה אינטראקטיבית: 
anthem/-bullying-anti-ivan-sir-http://www.multivu.com/players/English/7456551 

 http://photos.prnewswire.com/prnh/20150303/179367- תמונה

", "סן פרנסיסקו" Imagine, כולל "06-וה 06-דאנס משנות ה-סר אייבן, שידוע בשל הרימייקים שלו ללהיטי פופ

התומכים הפעילים ביותר במאבק נגד אלימות וחוסר סובלנות, והוא פועל גם ", הנו אחד Live for Todayו"

נוסדה ע"י סר אייבן  The Peaceman Foundation)"איש השלום"(. הקרן בשם  Peacemanים תחת הפסידונ

 (.PTSDכארגון צדקה ללא מטרות רווח שנאבק בשנאה, באלימות ובהפרעת הדחק הפוסט טראומטית ) 5662-ב

 

 The Peaceman Foundationבו זמנית עם ההוצאה לאור של הטראק, סר אייבן התחייב לתרום באמצעות 

 דולר לארגונים מרכזיים שפועלים ללא מטרת רווח ושנאבקים בבריונות ובחוסר סובלנות, ביניהם: 066,666

The It Gets Better Project; the Gay, Lesbian & Straight Educational Network (GLSEN); the Born 

This Way Foundation; Pacer's National Bullying Prevention Center; Parents & Friends of Lesbians 

& Gays (PFLAG); Stomp Out Bullying; Campus Pride; Love is Louder/The Jed Foundation; The 

Trevor Project; The Anti-Defamation League.  

 Kissל השיר "התרומה תכלול את כל ההכנסות נטו מהצפיות בווידיאו, הצפייה הישירה באינטרנט וההורדות ש

All the Bullies Goodbye." 

 

ודעות גבוהה לנזק כבן לניצולי שואה, תמיד הייתי פעיל למען אנשים נרדפים", מסר סר אייבן. "חונכתי תוך מ"

שעלול להיגרם לאדם משום שהוא נתפש כשונה. באמצעות המוסיקה שלי, ברצוני להדגיש את החשיבות של 

, לאנשים צעירים, בעיקר נוער להט"בי, אין מערכת תמיכה, והם עלולים הקבלה ושל ההבנה. במקרים רבים

http://www.multivu.com/players/English/7456551-sir-ivan-anti-bullying-anthem/
http://photos.prnewswire.com/prnh/20150303/179367


לסבול יותר מהצקות ומבריונות, ואני, במיוחד, איני מוכן לסבול זאת. אני מקווה שאנשים יצטרפו אליי וניאבק 

ה זו הארגונים נגד הבריונות מעניקים שירותי תמיכה קריטיים לנוער להט"בי מבחיניחד נגד חוסר הצדק הזה. 

שהם מסייעים במניעת התאבדויות ומעצימים אנשים צעירים כדי שהם יהיו גאים במה שהם, ואני נחוש לתמוך 

 בהם בפעילותם זו". 

 ", היכנסו לאתרKiss All the Bullies Goodbyeכדי לצפות בקליפ של "

https://www.youtube.com/watch?v=jz-7LfMHyZM 

 

 עמוד שמכיל סטטיסטיקות אודות בריונות ודרכים לסייע: סר אייבן גם יצר באתר האינטרנט שלו

dbyeGoo-Bullies-The-All-http://www.SirIvan.com/Kiss 
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