
INFERNO LIVE STREAMING

Inferno Metal Festival 2015 sendes live over internett torsdag 2. april og fredag 3. april. Her vil de fleste av 
bandene som spiller på hovedscenen på Rockefeller bli streamet hos feat.fm. I tillegg vil det være mengder med 
intervjuer, reportasjer og annet moro mellom konsertene. Så har du ikke muligheten til å dra på Infernos 15 års 
jubileum, så anbefaler vi at du benker deg ned og får med deg festivalen på nett.

Kom deg over til  feat.fm, lag en konto, kjøp streaming-pass og du er klar for å feire påske med Inferno Metal 
Festival!

Thursday:
18:15 Execration

19:50 Septicflesh

21.30 1349

00:00 Behemoth

 
Friday:
18:15 Goatwhore (pending approval)

19:50 Skeletonwitch

00:00 Enslaved

TORSDAG:

EXECRATION (NO)
Norske Execration har nå eksistert i hele 10 år. Tiden har vært godt brukt med en rekke gode ugivelser som leder opp  
mot årets mesterverk «Morbid Dimensions». Albumet fikk stor oppmerksomhet i media og har høstet strålende kritikk 
hvor de blant annet fikk 6 av 6 poeng i Scream Magazine, Eternal Terror og Norsk Metal. Execrations eksperimentelle 
death metal låter helt unikt innenfor sjangeren der de innlemmer et bredt spekter av diverse stiler inn i sitt lydbildet.  
Resultatet er hardtslående, brutal og original death metal. Se dem live på Inferno Metal Festival 2015!

SEPTICFLESH (GR)
Greske Septicflesh startet opp helt tilbake i 1990 og i 2009 fikk de vise hva de var gode for hos et kritisk Inferno-
publikum. De kom og de vant – dermed er på sin plass at de besøker oss igjen under Inferno Metal Festival 2015. De 
har nylig gitt ut et av sine mest helstøpte verk, «Titan», som har høstet gode anmeldelser verden over og fikk hele to 
seksere på terningen i lydsjekken til Scream Magazine. At deres konsert på Inferno blir like bra, om ikke bedre, er vi i  
liten tvil om.

1349 (NO)
1349 ble dannet tilbake i 1997 og har siden den gangen bygget opp et rykte som et av Norges mest rå og brutale black  
metal-band. Med bandets nye skive har bandet hele seks album i sin diskografi der flere av de regnes som klassikere  
innen genren. På deres nyeste skive, "Massive Cauldron of Chaos", låter bandet bedre enn noensinne! 1349 spilte på 
den andre Inferno Metal Festival i 2002 - og de er nå tilbake og lover ett mer intens show enn du tidligere har sett!  
Bandet uttaler selv om deres retur til Inferno Metal Festival: "It is with great excitement that we will set ablaze our Aural 
Hellfire at Inferno 2015. Indeed - the Fire of Hell shall burn, the Cauldron shall boil, and the very air shall fucking explode. 

http://feat.fm/


COME FEEL THE FIRE."

BEHEMOTH (PL)
De polske death metal-legendene i Behemoth er klare for Inferno Metal Festival 2015. Bandet opptrådte på Inferno på 
vår andre utgave i 2002, og vi er stolte over å ha de tilbake hos oss. Siden den gang har bandet vokst seg gigantiske og 
er nok i dag det mest kjente metal-bandet fra øst-Europa. Bandet har aldri ligget på latsiden og konstant gitt ut nye  
gromskiver. Senest i år med fantastiske «The Satanist». Bandet er tightere enn noensinne og dette blir garantert en 
heftig konsert.

FREDAG:

GOATWHORE (US)
Goatwhore ble dannet i 1997 i sumpene i Louisiana, USA. Med seks album ute har bandet fortjent sitt rykte som ett av 
de beste blackened death metal-bandene vi har for tiden, og for å være et forbannet bra live-band med sine energiske 
og hardtslående konserter. Ikke rart ettersom Goatwhore har medlemmer og eks-medlemmer fra band som Acid Bath, 
Crowbar, Soilent Green og Nachtmystium. Så det er liten tvil om at bandet kommer til å levere varene når de spiller  
Inferno Metal Festival for første gang!

SKELETONWITCH (US)
Skeletonwitch er et blackened thrash metal-band som ble dannet i 2003 i Athen, Ohio, USA. Bandet har gitt ut fem 
internasjonalt anerkjente og suksessrike album. Deres nyeste er fjorårets slipp kalt «Serpents Unleashed», som viser 
bandet på sitt absolutt mest intense og brutale. Thrasherne har gjort prestisjetunge konserter på festivaler som Wacken, 
Summer Breeze, Graspop, Tuska og Bloodstock, og det er på høy tid bandet kommer til Inferno Metal Festival for aller 
første gang. Dette lover til å bli en festkveld uten like!

ENSLAVED (NO)
Enslaved var headliner hos oss det første året i 2001 og er nå headliner igjen 15 år senere. Enslaved startet opp i 1991 
og har siden den gangen gitt ut en rekke skiver og regnes i dag som en av de store norske metal-bandene. Bandet har 
vært en viktig del av Infernos begynnelse da de headlinet vårt første år i 2001. Nå er de tilbake som headliner 15 år 
senere! Mye har skjedd siden den gang og bandet har beveget seg i en mer progressiv retning og samtlige skiver er 
elsket av både kritikere og publikum. Bandet har nå hele 12 fullengdere i bagasjen og har mer enn nok å ta av når de nå 
endelig er tilbake på Inferno Metal Festival.

INFERNO METAL FESTIVAL 2015 LINE-UP:
BEHEMOTH, ENSLAVED, BLOODBATH, ARCTURUS, MY DYING BRIDE, 1349, TAAKE, KAMPFAR, ENSIFERUM, 

NAGLFAR, SEPTICFLESH, SKELETONWITCH, DØDHEIMSGARD, GOATWHORE, SVARTIDAUÐI, VIRUS, 
ANTICHRIST, DEATHCULT, DØDSENGEL, EXECRATION, BLODHEMN, SLAGMAUR, SARGEIST, VULTURE 

INDUSTRIES, MORTUARY DRAPE, SECRETS OF THE MOON, MOMENTUM, PATRIA, MISÞYRMING,  SOLBRUD, 
ADE, GALAR, SHEOL, CRESCENT, SECTU, SINMARA, KRAKOW, INNER SANCTUM, DOOMRAISER, THE OSIRIS 

CLUB, HAEMOPHAGUS, IXXI

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) UTSOLGT!
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
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81533133
http://www.infernofestival.net   /   http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival  
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