
TRISTANIA TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2014

Norges gothic metal-pionerer TRISTANIA er klare for INFERNO METAL FESTIVAL 
2014! Bandet har holdt  det gående siden midten av 90-tallet  og har nylig gitt  ut 
deres syvende album kalt «Darkest White». Dette er symfonisk gothic metal på sitt 
aller beste.

Tidligere  annonserte  artister  er  DIMMU BORGIR,  TULUS,  SIGH,  IMPIETY,  BLACK 
WITCHERY, ORANSSI PAZUZU og FLESHGOD APOCALYPSE.

TRISTANIA

Tristania regnes som en av pionerene innenfor gothic metal-scenen i Norge. I likhet med 
mange andre innenfor samme sjanger, som Theatre of Tragedy, The Sins of thy Beloved 
og Dismal Euphony, kommer også Tristania fra vestlandet. Der har de funnet sin egen stil  
ved å blande gotisk musikk med tyngden til doom metal, samt symfoniske elementer og 
kontrasten mellom brutal growling og vakker kvinnelig vokal. Tristiania er nå ute med deres 
syvende mesterverk kalt “Darkest White”, og er klare for å spille på Inferno Metal Festival  
for annen gang.

Tristanias trommeslager Tarald Lie Jr. forteller:
Vi  gleder  oss  veldig  til  dette.  Det  er  en  helt  spesiell  følelse  å  spille  for  et  fullsatt  
Rockefeller, slik det var sist gang. Dette blir vår første Oslo-konsert på nesten fire år, så 
jeg håper og tror folk kjenner sin besøkelsestid.



Hva kan publikum forvente seg av Tristania-konserten? 
Publikum kan se fram til et 100% tent band med en solid ny plate i bagasjen, som vi er 
veldig stolte av, og som vi kommer til  å presentere en del sanger fra, i  tillegg til  eldre  
materiale.

Hva gleder du deg personlig mest til?
Inferno-atmosfæren.. og øyeblikket når vi går av scenen etter å ha spilt fletta av oss selv 
på festivalen.

http://www.tristania.com

INFERNO METAL FESTIVAL 2014
Oslo, 16. - 19. april.
Rockefeller / John Dee
Rock In – Revolver – Victoria – Blå – De Ville's – Kulturhuset

Inferno  er  en  internasjonal  extreme  metal-
festival som arrangeres 16. til 19. april 2014, i 
Oslo.  Omtrent  50  konserter  avholdes  på 
Rockefeller  og  John  Dee  samt  klubbscenene 
Blå, DeVille's, Rock In, Victoria, Kulturhuset og 
Revolver.  Siden  starten  i  2001  har  festivalen 
vært med på å styrke norsk metal som sjanger 
både  i  inn-  og  utland  og  gitt  metalfans  en 
verdifull møteplass med fire dager fylt opp med 
det  beste  av  norsk  og  internasjonal  extreme 
metal.

BILLETTER:
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld) 1450,- Kr. (+ billettavgift)
Endags billett (torsdag – fredag - lørdag) TBA
Klubbkveld 250,- kr. (+ billettavgift)
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81 53 31 33
http://www.infernofestival.net / http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival

ROYAL CHRISTIANIA – INFERNO FESTIVAL HOTEL 2014
Nok engang inviterer INFERNO METAL FESTIVAL publikum til å bo på vårt offisielle festivalhotell 
Clarion  Hotel  Royal  Christiania.  En  av  Oslos  flotteste  hoteller  med egen  bar,  utendørsarena, 
mengder med aktiviteter og med masse fet metal under festivaldagene. Hoteller ligger midt i byens 
navle med gåavstand til alle av Infernos attraksjoner og scener, og med enkelt tilgang til alt av 
kollektivtrafikk om du ønsker å se mere av Oslo.

Hotellpriser (vil øke 6 uker før festivalstart) :
Enkeltrom inkludert frokost: 750,-
Dobbelttrom inkludert frokost: 999,-
Ekstraseng inkludert frokost: 250,-

For Booking av rom:
Epost: inferno.christiania@choice.no Telefon: 23108000 www.clarionroyalchristiania.no

Viktig: oppgi referansekode «Inferno» for å få festivalpriser.
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