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The New Chris Hinze Combination 
(back to the roots)Een combinatie van Jazz, Dance, Funk & World 
Music  

 

De Chris Hinze Combination is terug! In een nieuwe , compacte bezetting. 

‘’The New Chris Hinze Combination’’ anno 2012  is “back to the roots”  maar 

dan wel  met een totaal nieuwe sound: 

Jazz, en  Dance  waarbij fluit, funky 

grooves, en heerlijke improvisaties 

centraal staan. 

 

Na de succesvolle “Back on the Map”- 

tournee en 2dvd/cd release in 2004, 

deed Chris Hinze met zijn Combination in 

2005 wederom een tour langs 

schouwburgen en clubs. The Chris Hinze 

Combination combineerde muzikale 

stijlen als jazz, dance en worldmusic.  

“Back on the Map”, was een logisch 

vervolg op de ontwikkeling die “The CHC” 

doormaakte, nadat de band voor het eerst 

werd voorgesteld aan de int. Pers tijdens 

het Montreux Festival in 1970.  

Een kleine flash-back: In de jarenzeventig 

was ”The CHC” nog een zogenaamde 

fusion band met  voornamelijk een 

Amerikaanse bezetting, waaraan o.a. John 

Lee, Gerry Brown, Roger Cooke, James Batton, The Brecker Brothers, Sigi 

Scwab, Jasper v.h.Hof, Kevin Eubanks en Larry Coryell meewerkten. De jaren 

tachtig tot op heden brachten vooral veel etnische invloeden uit Afrika en India 

in  deze band, toen Chris Hinze speelde met o.a. Peter Tosh, Robbie 

Shakespeare, Sly Dunbar, Don Burrows, Mola Sylla, Majid Bekkas, TrilokGurtu, 

Ramesh   Shotham, Fode Youla, Arto Tuncboyaci, Rashee Hama, Claron 

McFadden etc.... 

 



Chris Hinze( Flutes) deelt de “spotlight “ met op keyboards: Coen Molenaar,        

( werkt o.a met Randy Brecker, Deborah Carter en Jan Akkerman). Drums: 

Franc auf dem Brinke  (Toon Roos, Chris Hinze, Edwin Rutten, Paul van Vliet en 

Louis van Dijk.) Bass: Hidde Roorda (Ramón Valle, Martin Fondse, Tom Beek, 

Metropole Orkest, Jasper LeClerq, Mete Erker, J-Stars, Yori Swart en Bert 
van den Brink). 
 

 

WAT ZEGT DE PERS? 
 

Noordhollands Dagblad: Hinze met de CHC op eenzame hoogte... 

De Telegraaf: Een uitdaging voor de muzikale zintuigen. Een absolute must! 

Trouw: Eenwaanzinnig concert! Een amalgaam van muziek- culturen en stijlen.  

Haagsche Courant: Een spetterende band. Grens verleggend! 

Children: Een interessante reis om de wereld met een breed scala aan 

klanken en indrukken, langs allerlei muzikale stijlen , van jazz en pop tot dance 

en wereldmuziek. 

Happinesz: Fantastische muziek. On nederlands! 

Music Maker: Chris Hinze is een muzikale wereldreiziger, die overal ter wereld 

klanken verzamelt en dit op subliemewijze verwerkt  inzijn concerten en op zijn 

cd’s/dvd’s  

 



Mindener Tageblatt/Duitsland (Mindener Jazzclub) 
 

“Allen Verfechtern der These, es gäbe heutzutage zu wenig innovative 
Jazzmusiker, beweist Chris Hinze mit seiner einzigartigen Vermischung von 
Kulturen in seiner hochvirtuosen, so nie gehörten, spannenden und 
zugleich entspannenden Musik das Gegenteil.....” 
“.... . Der immer wieder aufbrandende Applaus zeigte denn auch die 
ungeteilte Hochachtung des Publikums.” 
 

Info:   
publiciteit: Keytone: 0294-290832 /R.M. de Boer 0294-290832 

website:www.chrishinze.nl emailadres:chrishinze@yahoo.com  
Office Ibiza: 0034971802039 / 0031652688977 

 
fotomateriaal van de CHC kunt u rechtstreeks van onze site halen. 

(Veranderingen in de besetting voorbehouden) 
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