
MYSTICUM TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2016
Vi er stolte av å ønske Mysticum velkommen til vår line-up for Inferno Metal Festival 2016! Bandet er et av  
de tidlige bandene fra den norske black metal-scenen, med en historie helt tilbake til 1992. Debutalbumet "In 
the Stream of Inferno" gjorde furore på 90-tallet albumet ble utgitt, og i fjor kom endelig oppfølgeren med 
den så mektige "Planet Satan". Da er det på tide at Mysticum holder konsert i Norge for første gang på 20 år, 
og de tar med seg den største produksjonen de noensinne har hatt. Dette kommer til å bli et heftig show som 
ingen bør gå glipp av!

INFERNO METAL FESTIVAL 2016 LINE-UP:
MAYHEM – NILE – SODOM – EXODUS – MARDUK – VADER – MYSTICUM – NIFELHEIM – 

GORGUTS – ICS VORTEX – BLOOD RED THRONE – ORDER – CRAFT – MISTUR – THE 3RD 
ATTEMPT – THAW – PSYCROPTIC – MORK – LUCIFER'S CHILD – ORKAN – ABYSSION – 

SCARRED

MYSTICUM

Mysticum ble dannet i 1992 som Sabazios. I 1993 endret de navnet til det mer passende Mysticum. Deres 
debutalbum,  «In  the  Streams  of  Inferno»,  ble  opprinnelig  utgis  på  Euronymous'  Deathlike  Silence 
Productions.  Slik  ble  dessverre  ikke  av  velkjente  årsaker,  men  bandet  fortsatte  med  sin  unike  stil  av 
industriell black metal på Full Moon Production, og senere på Peaceville. I 2014 ga de endelig ut oppfølger  
til «In the Streams of Inferno», det kritikerroste album «Planet Satan». Bandet har ikke spilt  i Norge på 20 
år, og det finnes neppe et bedre sted for å returnere til en norsk scene enn på Inferno Metal Festival 2016!  
Mysticum lover en stor produksjon med et komplett liveshow og en opplevelse man sjelden for oppleve.  
Dette er noe du ikke kan gå glipp av!



Foto av Peder Klingwall og illustrasjon by Daniele Valeriani.
http://www.mysticum.com

INFERNO METAL FESTIVAL 2016
Inferno  Metal  Festival  er  den  eldste  og  mest  ekstreme  metal-festivalen  i  Norge,  og  en  av  de  viktigste 
ekstreme metal-festivalene i verden. Vi er veldig stolte av å holde denne posisjonen, og vi vil fortsette med å  
fronte norsk metal og skaffe band fra hele verden til Norge. 2016 blir vår 16. utgaven av festivalen som 
stadig er under utvikling. 2015 var et av de beste årene i festivalens historie og har blitt anerkjent og hyllet av 
presse, publikum og artister. Inferno Metal Festival 2016 vil bli enda bedre!

BILLETTER
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld): 1800,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-4-dagerspass-billetter/468603
3-dags festivalpass (uten klubbkveld): 1500,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-3-dagerspass-billetter/468605
Klubbkveld (kun onsdag): 460,- kr (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-klubbdag-billetter/474805
Torsdagspass (Marduk, Vader, ICS Vortex) 600,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/482975
Fredagspass (Nile, Sodom, Blood Red Throne) 600,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/482977
Lørdagspass (Mayhem, Nifelheim, Order) 600,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/482979
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81533133
http://www.infernofestival.net   /   http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival  

INFERNO-HOTELL
Nok  engang  vil  flotte  Clarion  Hotel  Royal  Christiania  være  Inferno  Metal  Festival  sitt  offisielle 
festivalhotell.  Hotellet  befinner  seg  midt  i  hjertet  av  Oslo,  med  en  kjapp  gåavstand  til  Rockefeller  og 
festivalens klubber. Her vil du kunne plukke opp ditt armbånd, delta på vorspiel og nachspiel, ta del i Inferno 
Music Conference og mye annet moro. Vi tilbyr egne Inferno-priser mellom søndag 20. mars til søndag 27.  
mars 2016. Husk å oppgi referansekode «Inferno», og vær raskt ute da prisene øker fra og med 1. mars 2016.
http://www.infernofestival.net/hotelbooking

Enkeltrom: 725,00 NOK

Dobbeltrom:
1 person: 999,00 NOK
2 personer: 999,00 NOK (499,50 per pers)

Superior rom:
1 person: 1.180,00 NOK
2 personer: 1.280,00 NOK (640,00 per pers)
3 personer: 1.530,00 NOK (510,00 per pers)

Deluxe rom:
1 person:1.280,00 NOK
2 personer: 1.380,00 NOK (690,00 per pers)
3 personer: 1.630,00 NOK (543,00 per pers)

Business Suite:
1 person: 1.480,00 NOK
2 personer: 1.680,00 NOK (840,00 per pers)
3 personer: 1.930,00 NOK (643,00 per pers)
4 personer: 2.180,00 NOK (545,00 per pers)

Executive Suite
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1 person: 1980 NOK
2 personer: 2180 NOK (1090 per pers)
3 personer: 2430 NOK (810 per pers)
4 personer: 2680 NOK (670 per pers)

E-mail: inferno.christiania@choice.no
http://www.clarionroyalchristiania.no/

http://www.clarionroyalchristiania.no/
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