Taivas sylissäni- joulukonsertti
Anna-Claudia Somero laulu, Jouni Somero piano, laulu, juonnot
Valovoimainen ja uniikki isä-tytärduo on hurmannut yleisöä ympäri
Suomen niin viihde- kuin kirkkokonserteillaan. Duon ensimmäiset yhteiset
joulukonsertit viime joulun alla olivat menestys ja keräsivät ylistävää
palautetta. Upeaäänisen Anna-Claudian syvät tulkinnat ja Jounin
samettinen ääni yhdistettynä kauniisiin pianosovituksiin ovat vailla
vertaansa. Tutut ja rakkaat joululaulut kuten Taivas sylissäni, Sydämeeni
joulun teen ja Varpunen jouluaamuna siivittävät kuulijat takuuvarmasti
joulutunnelmaan. Konsertti on myös visuaalinen elämys näyttävine
asuineen ja valoineen. Seuraava kuulijan kommentti kiteyttänee
konserttitunnelman yhteen lauseeseen:
”Paras konsertti missä olen koskaan ollut!”

Jouni Somero on soittanut yli 3200 konserttia eri puolilla
maailmaa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Somero on tehnyt
yhteistyötä useiden koti-ja ulkomaisten laulajien, instrumentalistien ja
kapellimestarien kanssa.
Somero on myös eniten levyttänyt suomalainen pianisti. Levytyksiä on kertynyt eri
levymerkeille (Naxos, BMG, Jubal, MILS, FC-Records,Grand Piano jne.) yli 100.
Laajoja projekteja ovat olleet Suomalaisen Pianomusiikin Antologia (5 levyä),
Sergei Bortkiewiczin koko pianotuotanto (9 levyä) sekä Tchaikovskin koko
pianotuotanto (6 levyä). Somero on levyttänyt myös Toivo Kuulan koko
pianotuotannon sekä uudempaa suomalaista pianomusiikkia esimerkiksi koko
Erkki Salmenhaaran piano-ja kamarimusiikkituotannon ja Tauno Marttisen
pianosonaatit. Uusin hanke on Selim Palmgrenin pianotuotannon kokonais-levytys
Grand Piano levymerkille.
Syyskuussa 2012 amerikkalainen Fanfare Magazine valitsi Someron Rebikovalbumin vuoden merkittävimmäksi pianolevyksi.
Spotify julkaisi Someron Bach to You levyn 3.5.2019. Kolmessa kuukaudessa
albumia ladattiin yli 70 000 kertaa. Vuoden 2021 aikana levyjä striimattiin yhteensä
n.1,4 miljoonaa kertaa.
Anna-Claudia Somero aloitti musiikin opiskelun ja esiintymisen jo lapsena.
Musiikkiopiston päättötodistuksen hän sai Kuopion musiikkiopistosta
pääaineenaan huilu. Usean vuoden ajan hän soitti Juantehtaan soittajissa ja on
myöhemmin toiminut myös orkesterin laulusolistina. Anna-Claudia on
synnynnäinen esiintyjä, jolla on luontaista karismaa ja kykyä eläytyä laulujen
tulkintaan. Hän esittää mielellään nostalgista viihdemusiikkia ja elokuvasäveliä
esikuvinaan suuret suomalaiset ja ulkomaalaiset naislaulajat kuten Carola, Laila
Kinnunen, Whitney Houston ja Celine Dion.
Anna-Claudian huilun ääntä on kuultavissa kolmella eri äänitteellä ja laulua useilla
Youtube-konserttitaltioinneilla.
Uniikki isä-tytär duo on hurmannut yleisöä jo lukuisissa konserteissa erilaisin
ohjelmistoin kirkoissa, konserttisaleissa sekä yksityistilaisuuksissa ympäri Suomen,
ja palaute on ollut innostunutta.
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