
SLAGMAUR TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2015 

Det  norske  avant-garde  black  metal-bandet  SLAGMAUR  er  bekreftet  for  INFERNO  METAL 
FESTIVAL  2015.  Bandet  har  holdt  minimalt  med  konserter  og  dette  blir  en  av  de  sjeldne 
mulighetene man må få med seg. Slagmaurs musikk er mektig og atmosfærisk og deres konsert 
blir en opplevelse av de store under Inferno Metal Festival 2015!

Bekreftede  artister:  BEHEMOTH,  ENSLAVED,  BLOODBATH,  MY  DYING  BRIDE, 
SEPTICFLESH, 1349, MORTUARY DRAPE and ANTICHRIST.



SLAGMAUR
Slagmaur startet helt tilbake i 1997 under navnet Norske Synder. I 2006 skiftet bandet navn til 
Slagmaur  og  har  siden  da  gitt  ut  to  album  og  en  rekke  demoer.  Deres  nye  skive  er  under 
produksjon og vil være ute i en nær fremtid. Bandet er noe av det mest originale og unike som har  
kommet fra den norske black metal-scenen de siste årene. Deres musikk er storslått og mektig 
med en atmosfære som kan få nakkehårene til  å reise seg. Bandet har så langt kun holdt en 
konsert, så dette blir en sjelden opplevelse man ikke vil gå glipp av under Inferno Metal Festival 
2015!
http://www.storeulv.com

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) 1500,- Kr. (inkludert billettavgift) 
http://www.billettservice.no/event/435491
3-dags festivalpass (uten klubbkveld) 1250,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/435501
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,-
Dobbeltrom:    999,-
Superior rom: 1180,- 1 person, 1280,- 2 personer.
Deluxe rom: 1280,- 1 person, 1380,- 2 personer.
Business Suite: 1480,- 1 person, 1680,- 2 personer.
Kr 250,- per ekstra seng (person) * opp til to stk pr rom.

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