BIOGRAFIJA
KLAPA CAMBI, Kaštel Kambelovac
Klapa CAMBI (Kaštel Kambelovac), osnovana je 1986. godine i od tada djeluje u
sastavu KUD-a "Cambi" iz Kaštel Kambelovca.
Naziv potječe od prezimena plemićke obitelji Cambi, a široj publici postaje poznata
1991., prvim nastupom u Omišu na Festivalu dalmatinskih klapa.
Jedna je od najpoznatijih i najboljih dalmatinskih klapa te je tijekom godina svog
djelovanja zaslužila niz nagrada i priznanja među kojima izdvajamo:
- Apsolutni pobjednici međunarodnog festivala u Veroni 1998.
- Apsolutni pobjednici i osvajači Grand Prixa na 3. Svjetskom prvenstvu zborova u St.
Petersburgu 2009.
- Peterostruki pobjednici Festivala dalmatinskih klapa Omiš.
- Višestruko nagrađivani na festivalu Večeri Dalmatinske pisme 1999., 2000., 2004.,
2008., 2009. i 2010.
- Nagrada grada Kaštela 1998. za ukupan doprinos u kulturi i očuvanju baštine.
- Dobitnici 10 Porina – 2000., 2002.,2005., 2007., 2008., 2012.
- Višestruki dobitnici nagrada na Šibenskoj šansoni 2008., 2009. i 2010. i pobjednici
2011. godine.
- Osvajači Grand Prixa Festivala Dalmatinske šansone u Šibeniku za 2008. i 2009.
godinu.
Svakim svojim nastupom klapa Cambi, uz vrhunske izvedbe, pjevajući tradicionalne
dalmatinske i zabavne pjesme, uspijeva upariti sklad dalmatinske glazbene baštine i
suvremenih glazbenih kretanja. U njihovim se nastupima osjeća iskrena ljubav prema
klapskom pjevanju što dodatno doprinosi kvaliteti njihovog izričaja i promicanju
izvorne klapske pjesme izvedene na suvremeni način.
Svježina i originalnost, sugestivne izvedbe vremešnih standarda dalmatinske pjesme,
"baštinskog materijala" ili klapskih himničkih evergreena, kao i interpretacije
neponovljivih pop-rock materijala Zlatana Stipišića – Gibonnija i drugih poznatih
autora, ali, u novije vrijeme i vlastitih skladbi, karakteriziraju ovu dinamičnu glazbenu
ekipu.
U tome su se stilski etablirali – njihove pjesme "Ne more mi bit","Kriva karta", "Dugo
nije pala kiša", " Popucale rebatine", " Od zipke do križa", "Jedna rič", "Sad kada
došla si", pojedinačno imaju i nekoliko milijuna slušanja na popularnom servisu
YouTube.
Klapa Cambi zavrjeđuje punu pažnju kao jedini klapski crossover proizvod primjeren
novom tisućljeću u kojega, izlišno je i kazati, Cambi donosi i "prtljagu" najboljih
iskustava klapske tradicije, ali i senzibilitet pop zvijezda svjesnih sadašnjeg i vremena
i prostora.

U 2011. godini, slaveći 25 godina neprekidnog rada, održali su niz spektakularnih
koncerata diljem Hrvatske, među kojima treba izdvojiti onaj splitski, na Poljudu, pred
15000 ljudi, čime su postali klapa koja je održala samostalni koncert pred najbrojnijim
auditorijem ikad. Njihova najnovija uspješnica – "Od zipke do križa" vrlo je brzo
postala prihvaćena kao moderna himna Dalmacije.

Diskografija klape :
"Lipa slika", "Cambi", "Klapa Cambi u Lisinskom", "Svitlo jubavi", "Sve najbolje", "20
godina klape Cambi", "Cambi i prijatelji", "Ne more mi bit", "Prava karta", "25 godina
– Poljud – Live", "Od zipke do križa".
Klapa Cambi su:
Božidar Klišmanić – tenor
Marko Barišić – tenor
Ivan Žanić – tenor
Marko Tomasovic – bariton
Hrvoje Lozančić – bas-bariton
Andrija Akrap – bas
Dino Šimera – bas
Tonči Tranfić – instrumentalist, voditelj klape
Ove godine, nizom vrhunskih koncerata, praćenih ovacijama publike u Zadru,
Kaštelima, Opatiji i Zagrebu, klapa Cambi (K. Kambelovac), slavila je 30. rođendan.
U ovom ciklusu rođendanskog slavlja, još jednom, klapa je doživjela promjene među
članovima. Tijekom godina, kroz klapu Cambi prodefilirali su vrsni tenori poput Špira
Jurića, Vladimira Garića i Eduarda Šegote, koji su svaki na svoj način ostavili
neizbrisiv trag u djelovanju klape, a naslijedio ih je mladi i izvrsni Božidar Klišmanić.
Klapa Cambi kreće u nove projekte, novi niz dokazivanja kvalitete i identiteta. I to je
najbolji put. Upravo je zbog takvog stava opstala i ostala snažna. Za nove pjevače,
klapa Cambi je institucija, a za bivše, trajna uspomena na izvrsnost.
Povodom svog 30. rođendana, Cambi je objavio i dvostruki kompilacijski album "Best
of" s 30 pjesama.

