INDIE RECORDING KLUBBDAG PÅ INFERNO 2015
Inferno Metal Festival og Indie Recordings er veldig stolte av å kunngjøre den årlige Indie
Recordings label kveld på klubbdagen under årets Inferno Metal festival! 2015 markerer Indie
Recordings sitt 10 års jubileum, så vel som 15 års jubileum til Inferno Metal Festival. Denne
kvelden på John Dee kan du være vitne til de engelske psykedeliske avantgarde doomsters THE
OSIRIS CLUB, Brasiliansk black metal-kult PATRIA og norsk old school black metal-band fra
Bergen; BLODHEMN!
Tidligere bekreftede artister: BEHEMOTH, ENSLAVED, BLOODBATH, MY DYING BRIDE,
SEPTICFLESH, 1349, MORTUARY DRAPE, ANTICHRIST, SLAGMAUR, DØDSENGEL,
SKELETONWITCH, SVARTIDAUÐI, ENSIFERUM, SINMARA, MISÞYRMING, SECRETS OF
THE MOON, EXECRATION, ARCTURUS, NAGLFAR, SOLBRUD, GOATWHORE, KAMPFAR,
TAAKE; KRAKOW GALAR, MOMENTUM, INNER SANCTUM, VULTURE INDUSTRIES og
VIRUS .
THE OSIRIS CLUB

The Osiris Club kommer fra London og lager noe som kan beskrives som skrekkfilmmusikk med
avantgarde metal, blandet med det beste fra 70-tallets psykedelisk doom, punk, rock og metal.
Debutalbumet ble mikset av Randal Dunn (Sunn O))), Earth, Wolves In The Throne Room) og
utgitt i fjor på Indie Recordings. Med sine okkulte lyriske temaer, unike sound, og live-opptredener
fylt med filmbakgrunner og teatralske effekter, er The Osiris Club som et fenomen å regne.
http://theosirisclub.com

PATRIA

Patria ble dannet i Brasil i 2008 og har allerede gitt ut fem full-lengdere. Lydbildet, atmosfæren og
imaget er nært beslektet med den skandinaviske black metal-tradisjonen. Patria er rå, kald og
brutal. Med sitt nyeste album «Individualisme» ute på det norske plateselskapet Indie Recordings
er det på tide å erobre det norske publikummet på Inferno Metal Festival.
https://www.facebook.com/blackmetalpatria
BLODHEMN

Norske enmanns black metal band er ikke et ukjent fenomen her til lands og en av de mange er
Blodhemn som startet opp for mer enn ti år siden i Bergen. Med et nytt fantastisk album som kom

mot sluttet av 2014 kalt "H7" er Blodhemn endelig klare for Inferno Metal Festival. Blodhemn spiller
brutal old school black metal med slående aggressive riff blandet med melankolske melodier og
norske tekster. Dette er et band som kommer til å markere seg.
http://blodhemn.no
INFERNO METAL FESTIVAL 2015
2015 markerer Inferno Metal Festival sitt 15 års jubileum. Dette skal vi ferie i stor stil ved å holde
tidenes beste festival i hele vår femten års historie. Inferno Metal Festival er den eldste og største
metal-festival i Norge og en av de viktigste ekstrem-metal-festivalene i Europa. Vi er stolte over å
ha denne posisjonen, og vi vil fortsette å fronte norsk metal og ta i mot band fra hele verden til
Norge. Inferno Metal Festival 2015 vil avholde rundt 40 konserter i løpet av fire dager fra 1. til 4.
april. Vi lover tidenes fest og gleder oss til å ta imot publikum fra nær og fjern!
BILLETTER
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld): UTSOLGT!
3-dags festivalpass (uten klubbkveld) 1250,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/435501
1-dags festivalpass 500,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/artist/inferno-metal-festival-tickets/890804
Klubbkveld 380,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-2015-club-pass-tickets/445373
Kick-off party 200,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/vampire-se--morbus-chron-se-tickets/445047
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. Her vil du kunne plukke opp ditt armbånd, delta på vorspiel og nachspiel, sjekke ut
stands og mye annet moro. Vi tilbyr egen Inferno-priser mellom søndag 29. mars til mandag 6.
april 2015. Husk å oppgi referansekode «Inferno», og vær raskt ute da prisene øker fra og med 16.
februar 2015.
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
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/

