
CURRICULUM VITAE !
Sam ten Broek 
Berendrechtstraat 69 
2020 Antwerpen 
+32 486 21 16 57 
samtenbroek@live.be !
Geboren te Antwerpen op 25 november 1992 
Belgische nationaliteit !
STUDIES & OPLEIDINGEN !
• Secundair: Elektro Mechanica - SLPL, Antwerpen (Stedelijk Lyceum Paardenmarkt en Luchthaven) 

(Diploma Hoger Secundair Onderwijs 2010) !
• Hogeschool: Art Communication and Design, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, 

Nederland (3e jaar van 4-jarige fulltime opleiding) !!
COMPETENTIES !
• Talenkennis: 

• Nederlands: moedertaal, heel goede kennis, spreken en schrijven 
• Engels: heel goede kennis, spreken en schrijven 
• Frans: redelijke kennis, spreken en schrijven !

• Software kennis: 

• Adobe Photoshop 
• Adobe Illustrator 
• Adobe Indesign 
• Adobe Premiere 
• Adobe After Effects 
• Adobe Audition 
• Hype 
• SketchUp 
• Autodesk Inventor 
• Cinema4D 
• Cura 3D printing !

• Eigenschappen: 

• Leergierig 
• Kan goed in groep werken 
• Geduldig  !

ERVARING !
• ‘Blauwbaard’ opera project (2014): bij deze voorstelling van Muzemento heb ik de visuals/scenes 

gemodelleerd en gerenderd in Cinema4D !
• Dutch Design Week project CADwalk installatie (2013):  ontwerp en rapid prototyping van 3D 

scan arm, 3D printing onderdelen en arduino coding. (zie portfolio) !

mailto:samtenbroek@live.be


• Macbeth opera project (2013): bij deze voorstelling geregisseerd door Corina Van Eijck heb ik 
samen met klasgenoten de visuals geanimeerd. (zie Portfolio) !

• Meegewerkt met verschillende kunst projecten van Piazza dell’ Arte waarbij het bedenken, 
ontwikkelen en uitvoeren van een concept centraal stond, de uitvoering was altijd multidisciplinair 
(fotografie, film, animatie, game, geluid en performance)  

  De projecten: 
• stArt III: De Achtste… (2008)  

 piazza.me/project/start-iii-de-achtste  
• Orde & chaos in "De Orde der Dingen” (2008) 

 piazza.me/project/orde-chaos-de-orde-der-dingen  
• Grand Theft Diamond (2008) (Game ontwikkelt in samenwerking met Sakari games.) 

  http://piazza.me/project/grand-theft-diamond  
• GPS-GAME: De Infiltrant (2009)  

  http://piazza.me/project/gps-game-de-infiltrant  
   

• Grafisch ontwerp: ik heb verschillende geboorte kaartjes en logo’s gemaakt voor klanten.  !!
REFERENTIES !
• Mario van Bakel, (docent Beroeps voorbereiding aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten)      

+31 6 20 36 02 07 mariovanbakel@me.com  !
• Fokke Müller, (docent Software Skills aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten)                                 

+31 6 48 56 46 34 f.muller@fontys.nl  !!
PORTFOLIO !
Mijn portfolio vind u op samsart.be  
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