
Dans, zang en piano. Sociaal Pedagogische Hulpverlening-student Imre griffioen is 

iemand met meerdere passies. Hij geeft les in hiphop, moderne dans en tapdansen. 

In 2010 verscheen zijn eerste cd, jazzy en voornamelijk Nederlandstalig. Vraag hem 

niet om te kiezen tussen muziek en dans: ‘Ik wil alles.’
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‘Het gaat niet om de perfectie’

,PUHåV� OLHIGH�YRRU�GDQV�HQ�PX]LHN�ZRUGW�DDQJHZDNNHUG�RS�GH�9ULMH�
school Meander in Nijmegen. Daar staat euritmie op het programma, 
een  expressieve dansvorm waarbij soms stokken gebruikt worden. 
‘Voor mij is het een mengeling van dans, yoga en lopen van vaste 
patronen waarbij ritme belangrijk is. Op die manier word je je heel 
EHZXVW�YDQ�MH�OLFKDDP�å�'H�OHVVHQ�HXULWPLH�ZRUGHQ�PX]LNDDO�EHJHOHLG�
door live piano muziek.  De jonge Imre vindt dat erg interessant. Vanaf 
zijn vijfde speelt hij al piano en krijgt later les van Hans Kalberg. ‘Hij is 
erg belangrijk geweest in mijn muzikale ontwikkeling. Hij had een 
muziekstudio in een blokhut achter in de tuin. Van hem leerde ik 
FRPSRQHUHQ�å

Spanningen
De vrije, inmiddels middelbare school blijkt ook een zwarte kant te 
hebben. ‘Ik was in die tijd een bang en gevoelig kind en ik werd vaak 
JHSHVW� PDDU� GH� VFKRRO� QDP� GDW� QLHW� HFKW� VHULHXV�å� 7RW� KLM� RS� ]LMQ�
verjaardag een keer niet op school verschijnt. Een leraar belt hem op 
en vraagt naar een reden.  ‘Imre heeft last van spanningen vanwege 
]LMQ� YHUMDDUGDJå�� NULMJW� ]LMQ� NODV� WH� KRUHQ�� ä'DW� ZDV� RS� ]LMQ� PLQVW�
onhandig te noemen want met die tekst bleven ze me de rest van het 
MDDU�DFKWHUYROJHQ�å�8LWHLQGHOLMN�EOLMIW�KLM�WZHH�ZHNHQ�WKXLV��ä7RHQ�SDV�
werd er echt actie ondernomen. Zoiets doet veel met je zelfvertrouwen. 
Muziek en dans zijn in die zin voor mij een soort compensatie. Daarin 
YRHO�LN�PH�VWHUN�å

Schots en scheef
Zijn hele jeugd danst Imre bij Zarowe, een Bulgaarse jeugddansgroep. 
‘Als ik Bulgaars dansen zeg, reageren mensen met ‘Kun je dat even 
YRRUGRHQ"å� RI� ]H� JDDQ� KDOI]LWWHQG� PHW� GH� DUPHQ� RYHU� HONDDU� HHQ�
NR]DNNHQGDQV�QDGRHQ�å�'H�ZDW�ODFKHULJH�UHDFWLH�NDQ�KHP�QLHW�GHUHQ��
‘Bulgaars dansen is snel en afwisselend, kent veel verschillende 
PDDWVRRUWHQ�HQ�LV�KHHO�G\QDPLVFK�å
Na een dansopleiding in Arnhem gaat hij aan de slag als docent. Hij 
geeft inmiddels hiphop, tapdansen en moderne dans. Een individuele 
danscarrière streeft hij niet na. ‘Ik ben geen perfecte danser, mijn 
lichaam is schots en scheef en mijn knieën kan ik niet volledig 
VWUHNNHQ��9RRU�PLM�LV�äKHW�GRHQå�KHW�GRHO�RS�]LFK��+HW�JDDW�QLHW�RP�GH�
perfectie al vind ik het resultaat wel belangrijk. Ik begeleid nu een 
groep talentvolle kinderen die op hoog nivo hiphop dansen. Dat is 
HFKW�OHXN�å�

Een droom komt uit
Zijn muzikale passie ontwikkelde zich inmiddels stormachtig. 
Afkomstig uit een muzikaal gezin met een moeder die teksten 
schrijft, komt een droom uit als hij in 2010 een cd in een 
professionele studio opneemt. Het geld ervoor probeert hij via 
Sellaband.com, een van de eerste crowdfundingsites, bij elkaar 
te harken, maar het beoogde bedrag van 50.000 euro haalt hij bij 
lange na niet. Wel ontdekt muziekliefhebber Walter Mulder hem 
en besluit hem te helpen bij het realiseren van zijn wens. Imre 
verzamelt muzikanten om zich heen, duikt de studio in en in 2010 
verschijnt de cd ‘Contact’. Een Nederlandstalige cd met jazzy 
muziek waarop Imre zingt en piano speelt.  Het hele gezin levert 
HHQ�PX]LNDOH�ELMGUDJH�HQ�,PUH�*ULĴRHQ�	�%DQG�NULMJW�YHHO�PHGLD�
DDQGDFKW��RQGHU�PHHU� LQ�GH�9RONVNUDQW�UXEULHN� ä8LW�HONDDUå�YDQ�
Cornald Maas. Een terugkerend thema op de cd is namelijk de 
scheiding van zijn ouders. ‘Ik heb een aantal jaren geen contact 
met mijn vader gehad. De pijn en het verdriet heb ik verwerkt in 
een aantal liedjes.’ 
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‘Het gaat niet om de perfectie’
PASSIE

Hulpverlener?
Helaas valt de band al snel uit elkaar. Daarna begint hij  met een 
muziekopleiding in Leeuwarden maar haakte teleurgesteld af: 
‘Vage opdrachten, weinig coaching en vooral veel blowen op 
VWXGHQWHQNDPHUV��1LHW�HFKW�PLMQ�GLQJ�å�
Uiteindelijk kiest Imre voor SPH. ‘Het sociale en creatieve van de 
opleiding bevalt me erg goed, al weet ik nog niet of ik een 
hulpverlener ben. Op mijn oude dansopleiding was iedereen vooral 
met zichzelf bezig. Nu staat het samenwerken en het open praten 
RYHU�HUYDULQJHQ�YHHO�FHQWUDOHU�å
Inmiddels kruipt het bloed toch weer waar het niet gaan kan. ‘Ik 
droom er weer van om op te treden met een band. Ik heb al contact 
met een bassist maar zoek nog een drummer dus als iemand dit 
OHHVWíå��0DDU�EHWHNHQW�GLW�GDW�KLM�KHW�GDQVHQ�YDDUZHO�]HJW"�ä1HH��
zeker niet. Misschien ga ik dans en muziek wel combineren. In het 
verleden heb ik ook weleens getapdanst tijdens een optreden. En 
LN�EOLMI�QDWXXUOLMN�OHVJHYHQ�å

Nieuwsgierig naar Imre’s muziek? Luister op 
ZZZ�LPUHJULĹRHQ�FRP
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