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Sir Ivan bojuje proti šikaně, představil novou píseň  

    New York 5. března (PROTEXT/PRNewswire) - Umělec Sir Ivan představil 

svou novou píseň a poskytl dar ve výši 100 tisíc dolarů na podporu boje 

proti šikaně  

 

    Sir Ivan, hvězda popové taneční muziky, tento týden vydal svůj nový 

singl "Kiss All the Bullies Goodbye", na podporu kampaně proti šikaně a 

agresi jeho nadace The Peaceman Foundation. Producentem nahrávky je Paul 

Oakenfold a vokály pro tuto píseň nahrála slavná zpěvačka Taylor Dayne. 

Slova písně odsuzují šikanu a agresi a dodávají lidem sebevědomí, aby se 

nebáli být odlišní a aby byli tolerantní. Sir Ivan také nahrál video k této 

písni, jehož režisérem je Erik White, který se podílel na projektu The Glee 

Project Ryana Murphyho.  

 

    Multimediální tisková zpráva je k dispozici zde: 

http://www.multivu.com/players/English/7456551-sir-ivan-anti-bullying-

anthem/  

    Fotografie: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150303/179367  

 

    Sir Ivan, který je známý svými předělávkami hitů popové a taneční muziky 

z 60. a 70. let minulého století, včetně písní „Imagine“, „San Francisco“ a 

„Live For Today“ je velkým bojovníkem proti násilí a netoleranci, je také 

znám pod pseudonymem Peaceman (Mírový muž). Nadaci The Peaceman Foundation 

založil Sir Ivan v roce 2005 jako neziskovou charitativní organizaci, která 

bojuje s nenávistí, násilím a post-traumatickou stresovou nemocí (PTSD).  

    U příležitosti vydání této písně se Sir Ivan, prostřednictvím nadace The 

Peaceman Foundation, zavázal darovat celkem 100 tisíc dolarů deseti 

nejvýznamnějším neziskovým organizacím, které se zabývají bojem proti šikaně 

a netoleranci. Mezi tyto organizace patří: : 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 a Anti-Defamation League. Na 

tento finanční dar připadnou veškeré čisté zisky ze zhlédnutí videa a 

stažení a přehrávání písně „Kiss All the Bullies Goodbye.“  

    "Jako syn člověka, který přežil Holocaust, jsem se vždy snažil aktivně 

pomáhat lidem, kteří jsou nějakým způsobem perzekvováni," řekl Sir Ivan. 

"Jak jsem vyrůstal, stále více jsem si uvědomoval, jaké škody může napáchat 

skutečnost, že je člověk v něčem jiný než ostatní. Prostřednictvím své hudby 

chci ukázat na důležitost pochopení a porozumění. Mladým lidem, zejména pak 

mládeži s jinou sexuální orientací, chybí systém podpory a jsou tak 

náchylnější k agresi a šikaně. Já se s tímto nemohu ztotožnit a doufám, že 

se lidé se mnou spojí v boji proti tomuto bezpráví. Organizace bojující 

proti šikaně nabízí důležitou podporu mládeži s jinou sexuální orientací, 

která pomáhá snížit počet sebevražd a současně mladým lidem dodává 

sebevědomí, aby byli hrdí na to, kým jsou a já bych toto jejich úsilí chtěl 

podpořit."  

 

    Video k písni "Kiss All the Bullies Goodbye" můžete zhlédnout na 

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

    Sir Ivan rovněž vytvořil webové stránky, kde najdete statistické 

informace o šikaně a agresi a také možnosti, jak můžete pomoci. Najdete je 

na: http://www.sirivan.com/kiss-all-the-bullies-goodbye/  

    Další informace o Siru Ivanovi získáte na webových stránkách 

www.SirIvan.com  
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    KONTAKT: Steve Deitsch, Reverberate! Marketing Communications, steve@re-

verberate.com, +1-212-727-0790  
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