
 

Umelec Sir Ivan vydáva novú skladbu - hymnu proti šikanovaniu a na podporu tohto boja venuje 
100 000 dolárov  

NEW YORK, 5. marca 2015 /PRNewswire/ -- Popový umelec a filantrop Sir Ivan, zakladateľ nadácie The 
Peaceman Foundation vydal na podporu svojej kampane zameranej proti šikanovaniu nový singel s 
názvom „Kiss All the Bullies Goodbye“. Skladbu produkoval Paul Oakenfold a zaznejú v nej vokály 
speváčky Taylor Dayne, ktorá v minulosti dobíjala vrcholné priečky hitparád. Text piesne odsudzuje 
šikanovanie a nabáda ľudí, aby boli iní a tolerantní. Okrem toho Sir Ivan k skladbe vydal tiež hudobné 
video, ktoré režíroval Erik White (známy z reality show The Glee Project Ryana Murphyho). 

Interaktívnu multimediálnu tlačovú správu nájdete tu: 
http://www.multivu.com/players/English/7456551-sir-ivan-anti-bullying-anthem/ 
 
Fotografie - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150303/179367 

Sir Ivan, ktorý sa preslávil najmä svojimi popovo-tanečnými verziami hitov zo 60. a 70. rokov, vrátane 
skladieb „Imagine“, „San Francisco“ alebo „Live For Today“, sa silne angažuje proti násiliu a intolerancii. 
Vystupuje tiež pod pseudonymom Peaceman. Sir Ivan založil v roku 2005 nadáciu The Peaceman 
Foundation. Táto nezisková charitatívna organizácia si kladie za cieľ bojovať proti nenávisti, násiliu a 
post-traumatickej stresovej poruche (PTSP).  

Spolu s vydaním tejto sklady sa Sir Ivan prostredníctvom nadácie The Peaceman Foundation zaviazal 
darovať spolu 100 000 dolárov týmto desiatim kľúčovým neziskovým organizáciám, ktoré bojujú proti 
šikanovaniu a netolerancii: projektu It Gets Better, vzdelávacej siete Gay, Lesbian & Straight Educational 
Network (GLSEN), nadácii Born This Way Foundation, centru prevencie proti šikanovaniu Pacer's 
National Bullying Prevention Center, skupine Parents & Friends of Lesbians & Gays (PFLAG), 
organizáciám Stomp Out Bullying a Campus Pride, nadácii Love is Louder/The Jed Foundation, projektu 
The Trevor Project a Lige proti ohováraniu Anti-Defamation League. Tento dar bude pozostávať z 
celkového čistého výnosu z prezretí videa, prehrávania skladby „Kiss All the Bullies Goodbye“ a jej 
prevzatí z internetu.  

„Ako syn človeka, ktorý prežil holokaust, som sa vždy angažoval pre ľudí, ktorí sú prenasledovaní,“ 
uviedol Sir Ivan. „Bol som vychovávaný tak, aby som bol vnímavý voči krivdám, ktoré sa na ľuďoch 
páchajú len preto, že sú iní. Prostredníctvom svojej hudby chcem poukázať na dôležitosť toho, aby sme 
sa snažili druhých akceptovať a pochopiť. Mladým ľuďom, najmä tým s inou sexuálnou orientáciou často 
chýba systém podpory a oveľa častejšie sa stávajú obeťami obťažovania a šikanovania, s čím sa ja 
nestotožňujem. Dúfam, že ľudia sa ku mne pripoja a postavia sa tejto nespravodlivosti. Organizácie 
bojujúce proti šikanovaniu poskytujú mladým ľuďom s inou sexuálnou orientáciou kľúčovú podporu, čím 
sa predchádza ich samovraždám. Motivujú mladých ľudí byť hrdí na to, akí sú, a ja som rozhodnutý ich v 
tom podporovať.“  

Ak si chcete pozrieť video ku skladbe „Kiss All the Bullies Goodbye“, prejdite na lokalitu: 
https://www.youtube.com/watch?v=jz-7LfMHyZM 

Sir Ivan v rámci svojich webových stránok zverejnil štatistiky týkajúce sa šikanovania aj spôsoby, ako je 
možné pomôcť: http://www.SirIvan.com/Kiss-All-The-Bullies-Goodbye.  

Ak sa chcete o umelcovi Sirovi Ivanovi dozvedieť viac, navštívte jeho webové stránky www.SirIvan.com. 

KONTAKT: Steve Deitsch, Reverberate! Marketing Communications, steve@re-verberate.com, +1-212-
727-0790 
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