Đani Stipaničev rođen je 27. svibnja 1969. godine u Mokrinu. Djetinjstvo
je proveo u Tribunju i Šibeniku gdje je završio osnovnu i srednju školu,
dok za vrijeme studija boravi u Zagrebu. Studirao je na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu smjer biologija. Svoj glazbeni put započeo je još
u mladim danima u klapi Dalmati koja mu je uvelike pomogla u poslu kojim
se danas bavi.
Spletom okolnosti Đani dobiva ulogu u rock operi "Jesus Christ Superstar"
što mu je ujedno i prvi angažman u ZGK Komedija. Nakon odličnih kritika
Đani dobiva uloge u raznim predstavama te tada postaje član
ansambla ZGK Komedija.
U Komediji igra u predstavama: "Briljantin", "Jalta, Jalta", "Lijepa Helena",
"Gubec-beg".
Za kazalište "Žar ptica" igrao je u predstavi "Majstorska klasa Marije
Callas". U Hrvatskom narodnom kazalištu igrao je u predstavi "Priča sa
zapadne strane" gdje je za ulogu Tonyja osvojio nagradu hrvatskog
glumišta 2004. godine.
Đani Stipaničev svoj prvi album pod nazivom Kartolina iz Dalmacije izdao
je 2006. godine. Na CD-u su se uz Đanijeve samostalne pjesme našle i
obrade starijih dalmatinskih hitova. Godine 2007. izlazi CD koji je ujedno

i podsjetnik na koncert kojeg je Đani održao u Kazalištu Komedija na
kojem su gostovali: Josipa Lisac, Sandra Bagarić, Renata Sabljak,
Danijela Pintarić, Barbara Othman, Vlatka Burić, Ervin Baučić, Klapa
"Dalmati", Revijski orkestar, dirigent Mo. Dinko Appelt.
Na programu su se osim pjesama s albuma Kartolina iz dalmacije našle i
poznate pjesme u Đanijevoj izvedbi: "Beautiful Maria Of My Soul", "Con
te partiro", "Hair" ("I Got Life"), "Neka cijeli ovaj svijet", "Gubec-Beg"
(Ljubavna). Godinu dana kasnije izlazi i DVD sa snimkom koncerta.
Godine 2009. izašao je posljednji studijski album pod nazivom Ti si moje
sve čija se daljnja promocija nastavila gostovanjima i koncertima
na Jadranu kroz ljeto 2010.
Đani uz obveze u kazalištu često gostuje na raznim festivalima: na
natjecanju za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dora,
na hrvatskom radijskom festival, na CMC festivalu, Krapinskom festivalu,
Melodijama Jadrana te na festivalu Šibenske šansone. Đani Stipaničev je
također organizator i gost mnogih humanitarnih akcija i koncerata.
Osim nastupa po hrvatskoj ostvario je brojne inozemne turneje među
kojima izdvajamo one po SAD-u, Kanadi te mnogim europskim zemljama.
Uz sudjelovanje na festivalima ostvario je brojne nagrade:
 Nagrada za interpretaciju na festivalu Split '99. ("Zbog tebe"),
 Festival dalmatinske šansone u Šibeniku 2001. g. ("Paško"),
 Prva nagrada publike i Nagrada za najbolju interpretaciju na
Festivalu dalmatinske šansone Šibenik 2005.,
 Treća nagrada publike i žirija (s klapom Brodarica – "Tovare moj") Festival dalmatinske šansone u Šibeniku 2007.,
 Festival Split 2009. - prva nagrada publike te grand prix sa pjesmom
"Mali Paškin"
 Festival Šibenik 2009. - "Sve smo bliži" - feat. klapa Maslina - prva
nagrada strucnog zirija i prva nagrada publike

