JEAN FOO
Orchestra Conductor, Composer, Educator & Entrepreneur

Disambut oleh Hua-In, sumber berita musik Cina online terkemuka sebagai
"bintang yang naik daun di kancah musik internasional abad kedua puluh satu,"
komposer, pendidik dan konduktor pemenang penghargaan, Maestra Jean Foo,
dikenal karena mengangkat program konser bersejarah secara global . Setelah
mewakili merek Steinway dan Bösendorfer, Jean adalah Kepala Konduktor
International Prodigy Orchestra and Choir (IPOC), yang misinya adalah untuk
menghadirkan program-program petualangan yang akan memiliki makna historis

Topics

dan nilai revolusioner. Musisi yang telah berkolaborasi di bawah tongkat dan
kepemimpinan Jean termasuk talenta dari New York Philharmonic Orchestra,
Berlin Philharmonic Orchestra, Vienna Symphony, Orkestra Philharmonic
Belgrade, Orkestra Royal Concertgebouw dan Orkestra Konser Laut Baltik. Jean
juga penulis "Orkestra Orkestra", berbagi wawasannya tentang kinerja orkestra
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dan efisiensi manajemen berdasarkan kebiasaan organisasi, sensitivitas, persiapan
dan spontanitas informasi. Jean juga mendirikan IPOC Academy, orkestra
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persiapan, untuk memberikan bakat musik muda antara usia enam dan delapan
belas dengan platform untuk mengalami pelatihan orkestra sambil dipersiapkan
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untuk pengalaman panggung solo dan kamar.
Sebagai seorang komposer, Jean diakui oleh orang-orang sezamannya untuk
membuat tolok ukur ekspresi musik modern dan teknik pertunjukan melalui
penggunaan kebisingan sebagai parameter musik, sandiwara instrumental, dan
aplikasi silang dari gerakan kinerja dalam musik Barat dan Tiongkok. Sebagai
penerima Singapore Arts Council Overseas Music Bursary, ia diberikan kelulusan
awal, dan memperoleh gelar Sarjana Musik sebagai pemenang hadiah pertama
dalam komposisi dari Beijing Central Conservatory of Music. Dia kemudian
melanjutkan studinya sebagai penerima Beasiswa Tufts Graduate Music, lulus
dengan gelar Master of Arts dalam komposisi musik.
Di atas semua pencapaian dan upayanya dalam bermusik, Jean adalah pemberi
pengaruh dan pengusaha pendidikan yang memenangkan penghargaan. Jean
berspesialisasi dalam bisnis pendidikan, kepemimpinan, dan manajemen dalam
sistem sekolah swasta, umum, dan internasional. Jean adalah Pendiri dan CEO
Jaringan Pendidikan Keterampilan Cerdas (SSEN), penyedia global sertifikasi
keterampilan masa depan, rencana kesehatan pendidik, dan inisiatif pembelajaran
abad ke-21.
Seorang hakim saat ini di Microsoft Minecraft Hackathon, Jean adalah salah satu
dari sedikit wanita paling aktif dalam rangkaian pembicaraan global yang
menghadirkan keterampilan masa depan, pendidikan inovatif, teknologi keuangan,
blockchain, cryptocurrency dan pengembangan manusia.
TOPIK BERBICARA
1. Kinerja dan Kepemimpinan Organisasi (menarik kesejajaran dari
manajemen dan pelaksanaan orkestra, dan dari buku saya "Kecerdasan

Orkestra") dengan kasus penggunaan:
Sebuah. Seberapa dekat tim mengikuti pemimpin
b. Bagaimana mengelola krisis ketika eksekusi yang direncanakan gagal
c. Bagaimana, kapan dan mengapa melepaskan bakat yang bukan
pemain tim
d. Bagaimana kebiasaan individu dan organisasi secara dramatis
menentukan hasil kinerja kelompok
e. Menumbuhkan sensitivitas individu dan kelompok sebagai lawan
mengasah keterampilan teknis
f. Mengapa persiapan adalah kunci keberhasilan
g. Bagaimana spontanitas menjadi peluang untuk menunjukkan
keunggulan
2. Tren Teknologi Keuangan (dari perspektif sosial dan antropologis) Blockchain, Inovasi Perbankan, Cryptocurrency (Utilitas, Likuiditas,
Mobilitas), Sistem Mata Uang
3. Cybersecurity (dari perspektif sosial dan perilaku) - Intelijen Kejahatan
Keuangan, Kepatuhan dan Keamanan, Tata Kelola Sendiri
4. Keahlian Masa Depan dan Pengembangan Tempat Kerja
5. Model Pembelajaran Abad 21 untuk Sekolah
6. Pidato Inspirasional untuk Pendidik dan Siswa
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