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Live op de Duitse en Nederlandse podia

Saliah
Under African Skies
Afrika in beeld en geluid
Een spectaculair ‘visual concert’van Chris Hinze
Periode: Maart/ April 2018
Beste mensen,
In de lente van 2018 gaat mijn Multi Media “SOLO” toernee “SALIAH / under
AFRICAN Skies” van start.
Gesteund door het sukses van de 2 Tibet Impressions toernees in 2006 &2007 en
Van “Tibet tot Tanger” vorig seizoen, (nagenoeg alle concerten waren uitverkocht) begin
ik volgend seizoen aan deze nieuwe voorstelling. Wat kunt U verwachten ? Ik zou
zeggen; kijk (en luister) naar de Africa video clips op mijn site of rechtstreeks op
YOUTUBE.
Al ruim 25 jaar maak ik wereldmuziek en communiceer ik muzikaal met vreemde
culturen en ga ik gewapend met professionele audio en video opname apparatuur op pad.
In dit geval is het mystieke en uiterst swingende Afrika het land van inspiratie .
Uiteraard zal het accent op de muziek liggen, die geinspireerd is op de
adembenemende documentaire achtige VIDEOS die ik gedurende mijn reizen aldaar
heb gemaakt. Schitterende reis impressies in combinatie met mijn fluitspel waarbij ik
improviseer op de orkestbanden van de diverse CD’s en nieuw materiaal. Visuele
collages en verhalen doorspekt met anekdotes worden samengesmeed tot een boeiend
schouwspel.
Deze indrukwekkende combinatie van VIDEO & FOTO, LICHT en GELUID, wordt
door VJ en video editor Hans Meijer op een groot scherm aan elkaar gesmeed.
Niet alleen voor fans, maar ook reizigers en liefhebbers van bepaalde landen en
muziekstijlen zullen dit concert zeker niet aan zich voorbij willen laten gaan.

Wat zegt de pers over de muziek van Chris Hinze:
Noord Hollands Dagblad: Chris Hinze op eenzame hoogte!
Haagsche Courant: ‘Een spetterende band! Grensverleggend!’
De Telegraaf: Een uitdaging voor de muzikale zintuigen. Een absolute must’!

Trouw: ‘Een waanzinnig concert! Onnederlands! Een amalgaam van muziekculturen en
–stijlen. Het gevaar van een lappendeken wordt buiten de deur gehouden’.
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.
Music Maker: ‘Knap om na zoveel albums nog steeds inspiratie te hebben om alle
hoeken van het muzikale spectrum, improvisaties, melodie, ritme te verkennen’

Elegance: verrassend.. muziek met ballen… een vervoermiddel van de
geest... Zeer de moeite waard

Voor meer informatie : www.chrishinze.nl
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