FURZE, TANGORODRIM, WHIP OG NACHASH TIL INFERNO 2017
I samarbeid med THE GREAT NORTHERN DISTRIBUSJON og INFERNO METAL FESTIVAL er følgende band
bekreftet for Inferno Metal Festival 2017: FURZE, TANGORODRIM, WHIP og NACHASH. Bandene skal spille på
The Great Northern Distribution Stage på Pokalen på klubbkvelden onsdag 12. april.

INFERNO METAL FESTIVAL 2017:
CARCASS – ABBATH – BORKNAGAR - RED HARVEST – HELHEIM – FURZE –
INFERNAL WAR – ZHRINE – PILLORIAN – TANGORODRIM – WHIP – NACHASH
THE GREAT NORTHERN DISTRIBUTION
The Great Northern Distribution er et samarbeid mellom 6 Oslo-baserte undergrunnsplateselskaper: Polypus Records,
Duplicate Records, Apocalyptic Empire Records, No Posers Please!, Unborn Productions og Freash Tea. Tilsammen har
disse selskapene godt over 100 utgivelser på samvittigheten. I 2015 bestemte de seg for å slå seg sammen under The
Great Northern Distribusjon for å samarbeide om å få sine utgivelser distribuert og spredt seg utenfor Norges grenser, i
tillegg til å kunne bidra i fellesskap for å fremme sine artister – slik som på denne spesielle kvelden under Inferno Metal
Festival 2017. Sammen er man sterke og siden alle selskapene operer i samme musikalske landskap ble dette ett naturlig
samarbeid.
http://www.tgnd.no
https://www.facebook.com/thegreatnortherndistribution/
FURZE
Det norske black metal-bandet Furze er et obskurt band som er
sjeldent å få oppleve live. Bare noen få lokale liveopptredener i Osloområdet har hittil vært å kunne få med seg og nå vil bandet ta steget
ut til et bredere publikum ved å spille på Inferno Metal Festival 2017!
Etter en periode med tunge psykedeliske- og doom-orientert album er
Furze tilbake til sine black metal-røtter på sitt nyeste album
«Baphomet Wade» utgitt av Fresh Tea i 2015. Det låter mørkere og
mer ekstremt enn skivene før denne og det er en sann glede å høre
Furze-riff av typen som på de første skivene «Trident Autocrat» og
«Necromanzee Cogent». Det blir en minneverdig og et langt show
som kan oppleves når Furze avslutter på The Great Northern
Distribution Stage 2017!
https://www.facebook.com/Furzebook/

TANGORODRIM
Det blir laget historie når Tangorodrim entrer scenen under Inferno
Metal Festival 2017, da det er trygt å si at kun et fåtall, om noen i det
hele tatt, på Inferno Metal Festival har sett dette bandet før.
Tangorodrim ble dannet i Tel Aviv, i 1996, og leverte like etter sine
to første album «Unholy Metal Way» og «Those Who Unleashed».
Disse skivene ble senere gjenutgitt på CD av Apocalyptic Empire
Records - som også vil utgi disse for første gang på vinyl i
begynnelsen av 2017. Tilsammen har Tangorodrim utgitt 5 skiver,
men har holdt seg i undergrunnen og unna konserter. Deres liveopptreden på Inferno 2017 blir derfor en helt spesiell opplevelse da
dette er deres andre konsert på 21 år, da de så langt bare har holdt en
konsert tidligere i Israel i 2013! Forbered deg på alkoholfylt, skitten
og uhellig metal som har blitt hyllet i undergrunnen som den ultimate
hyllest til tidlig black metal (Hellhammer, Bathory og Darkthrone)
uten å drukne blant utallige 80-talls kloner og såkalte old-school-band.
https://www.facebook.com/tangorodrim/
WHIP
Siden starten helt tilbake i 1998, har Whip blitt kjent i undergrunnen
for en lang rekke fandenivoldske konserter. De slapp den
etterlengtede debut-EPen «Unholy» i 2013. Debutalbumet ble utgitt
på LP i desember samme år, og ble møtt med gode anmeldelser. Etter
stor etterspørsel, er albumet nå også tilgjengelig på CD og MC.
Bandet har stort sett vært å regne som ett rent live-band, men har
nylig slippet flere av opptakene som har blitt gjort i løpet av årene.
«Godfucking and Wardreams»- og «Primitive Slaughter»-demoene er
nå tilgjengelig digitalt. Whip gir nå ut en ny EP, og deres andre
album «Contra Mundum» er på vei. Whips stil er brutal, aggressiv og
fylt opp med elementer fra black metal, thrash metal, grindcore,
crust-punk og death metal. Dette er et band som kan anbefales til fans
av alt fra Nifelheim til Terrorizer og til Impaled Nazarene. Forbered deg på et brutalt show av harsk nådeløs death
thrash!
https://www.facebook.com/whip666/
NACHASH
Nachash slapp en bombe av en debut i form av en kassett-EP utgitt på
Unborn Productions i 2015. Begrenset til bare 300 kassetter, tok den
undergrunnen med storm, og etterspørselen etter en mer
tilgjengelighet format ble ikke lenge etter oppfylt. Kassetten har blitt
re-trykket på en limited edition CD og vinyl-versjonen kommer sent
2016. Mange i undergrunnen følte at Nachash var et nytt friskt pust i
det norske black metal-miljøet. Et band sterkt påvirket av gammel
storhet som Mercyful Fate og Master's Hammer. Bandet har blitt
håndplukket til å spille på festivaler som Live Evil Berlin i Tyskland
og Metal Magic i Danmark i 2016. Bandet er nå for tiden i gang på
deres første fullengder som er planlagt å komme ut på det
amerikanske plateselskapet Shadow Kingdom Records i 2017.
https://www.facebook.com/nachashnorway/
INFERNO METAL FESTIVAL 2017
Inferno Metal Festival er den eldste og mest ekstreme metal-festivalen i Norge, og en av de viktigste ekstreme metalfestivalene i verden. Vi er veldig stolte av å holde denne posisjonen, og vi vil fortsette med å fronte norsk metal og
invitere band fra hele verden til Norge. 2017 blir den 17. utgaven av festivalen som stadig er under utvikling.
BILLETTER
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld): 1800,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-4-dagers-pass-billetter/509769
3-dags festivalpass (uten klubbkveld): 1500,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-3-dagers-pass-billetter/509781
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81533133
http://www.infernofestival.net / http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival

