GORGUTS OG PSYCROPTIC TIL INFERNO FESTIVAL 2016
Vi er stolte av å kunne presentere GORGUTS og PSYCROPTIC for INFERNO METAL FESTIVAL 2016!
De skal dele scene med Exodus på vår klubbkveld på Vulkan Arena. Det Kanadiske death metal-bandet
Gorguts ble dannet i 1989 og har gitt ut en rekke gode album som er både brutale og tekniske. Psycroptic
kommer fra Australia og har gitt ut seks album med strålende teknisk death metal. Begge band vil spille i
Norge for aller første gang, så dette er ikke noe du vil gå glipp av!
INFERNO METAL FESTIVAL 2016:
MAYHEM – EXODUS – MARDUK – ICS VORTEX – THAW - CRAFT - NIFELHEIM – VADER –
GORGUTS - PSYCROPTIC
GORGUTS

Gorguts er et av Canadas ledende death metal-band og de startet helt tilbake i 1989. Deres death metal er
både brutal og teknisk, og fikk tidlig anerkjennelse verden over. De har mellom 1991 og 2001 gitt ut en
mengde med strålende plater. Noen år senere sa bandet takk for seg. I 2013 var bandet endelig tilbake med en
nytt album med tittelen «Colored Sands», og nå for aller første gang er bandet klare for Norge og Inferno
Metal Festival!
http://www.gorguts.com

PSYCROPTIC

Fra Tasmania i Australia kommer det tekniske death metal-bandet Psycroptic – som har gitt ut en god knipe
med kritikerroste album siden 1999. Bandet har spilt i alle verdens avkroker, og varmet opp for de største
legendene innenfor death metal som Obituary, Cannibal Corpse og Carcass. Det er derfor på høy tid å bringe
dette fantastiske bandet til Norge og Inferno Metal Festival. Disse kara kommer til å blåse deg over ende!
https://www.facebook.com/psycroptic
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)
3-dags festivalpass (uten klubbkveld) 1500,- 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
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.

https://www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-hotel-royal-christiania/
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/

