
FLESHGOD APOCALYPSE, NORDJEVEL OG EARTH ELECTRIC TIL 
INFERNO METAL FESTIVAL 2018

Vi  er  stolte  av  å  kunne  presentere  enda  flere  band  til  Inferno  Metal  Festival  2018.  Gjør  deg  klar  for  Fleshgod 
Apocalypse, Nordjevel og Earth Electric! Tidligere annonserte band er Carpathian Forest, Dark Funeral, Napalm Death,  
Memoriam og Vanhelgd.

INFERNO METAL FESTIVAL 2018:
CARPATHIAN FOREST - DARK FUNERAL – NAPALM DEATH – MEMORIAM – 
FLESHGOD APOCALYPSE – NORDJEVEL – EARTH ELECTRIC- VANHELGD

FLESHGOD APOCALYPSE

Det er få band som mestrer symfonisk death metal så bra som italienske Fleshgod Apocalypse. Bandet lanserte sitt fjerde studioalbum 
i fjor kalt «King», som har fått gode anmeldelser fra metal-pressen over hele verden. Albumet gikk til og med rett inn på den 
amerikanske billboard-listen. Fleshgod Apocalypses musikk er storslått og episk, blandet med teknisk og brutal death metal. Noe som 
gjør bandet unikt med et sound som få andre band har maken til. Fleshgod Apocalypse må bare oppleves - og den beste måten å gjøre 
det på er når de returnerer til Inferno Metal Festival 2018.
https://www.facebook.com/fleshgodapocalypse/



NORDJEVEL

I 2016 kom det norske black metal-bandet Nordjevel med debutalbumet «Nordjevel» og de spilte sin aller første konsert på Inferno  
Metal Festival. Siden den gang har bandet stått på og tidligere i år ga de ut EP-en «Krigsmakt» og de har nylig spilt på Maryland  
Deathfest i USA. Medlemmene av Nordjevel er velkjente i metal-undergrounden da bandet består av medlemmer og ex-medlemmer  
av band som Marduk, Tvangeste, Ragnarok, Vidsyn og Witchery, bare for å nevne noen. Bandet kommer tilbake til Inferno Metal 
Festival i 2018.
https://www.facebook.com/nordjevelofficial

EARTH ELECTRIC

Earth Electric er det nye bandet til Rune «Blasphemer» Eriksen. Blasphemer er et navn de fleste fans av extreme metal er godt kjent  
med da han har spilt i band som Mayhem, Aura Noir, Avi Inferi og Twillight of the Gods. Sammen med vokalisten Carmen Simões,  
også hun i bandet Ava Inferi, startet de opp Earth Electric i 2014. Ideen var å skape musikk tungt forankret i 70-tallets hardrock  
blandet med en egen og original vri. Debutalbumet «Vol.1: Solar» ble nettopp utgitt og har høstet gode tilbakemeldinger fra både  
presse og fans.
https://www.facebook.com/earthelectricband/



INFERNO METAL FESTIVAL 2018
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 invitere band fra hele verden til  
Norge. 2018 blir den 18. utgaven av festivalen som stadig er under utvikling og fra og med 2018 vil festivalen utvides til hele fire  
dager på vår hovedscene på Rockefeller.

BILLETTER
Det er med glede vi kan tilby billige 4 – dagers festival pass til kun 1.800,00 for de som er tidlig ute. Disse billettene vil også  
inneholde en kupong verdt 200 kr som kan brukes på all offisiell Inferno-merch som er til salgs på festivalen. Disse billettene er
tilgjengelige i en begrenset mengde og for en begrenset tidsperiode.
Billettene kan bestilles på www.infernofestival.net og snart på på www.ticketmaster.no.

INFERNO METAL FESTIVAL HOTEL: SCANDIC ST. OLAVS PLASS
For andre året kan vi annonsere Scandic St. Olavs Plass som vår offisielle festivalhotell. Scandic St. Olavs Plass er plassert i Oslo  
sentrum med en ti minutters gange til Rockefeller. Flytoget fra Gardermoen stopper på Nationaltheatret stasjon og har gåavstand til  
hotellet. Hovedgaten Karl Johan og Nasjonalgalleriet er like ved for de som vil handle og utforske byen. I all hovedsak er hele byen i  
nærheten av hotellet og klar for å oppleves! Inferno Music Conference (IMC) vil også være på hotellet samt at det vil være stands,  
kino og annet moro. Offisielle vorspiel og nachspiel vil holdes i hotellbaren.

I festivalperioden 25. mars til 2. april tilbyr Scandic St. Olavs Plass disse prisene på hotellrom: tilbudet gjelder til 1. februar 2018:
Enkeltrom: NOK 725,- per natt inkludert frokost.
Dobbeltrom: NOK 999,- (NOK 499,- per person) per natt inkludert frokost.

Booking: Web: https://www.scandichotels.no
Velg Scandic St. Olavs Plass og fyll ut skjemaet. Bruk bookingkode: BINF250318


