KATATONIA AND ULSECT TO INFERNO METAL FESTIVAL 2018
Doom metal-kongene fra Sverige, KATATONIA, og Nederlands kommende tekniske death metal-stjerner,
ULSECT, er bekreftet til den 18. utgaven av Inferno Metal Festival!
INFERNO METAL FESTIVAL 2018:
EMPEROR – OBITUARY – IHSAHN – CARPATHIAN FOREST - DARK FUNERAL –
KATATONIA – NAPALM DEATH – FLESHGOD APOCALYPSE – TSJUDER – MEMORIAM –
ORIGIN – ONE TAIL, ONE HEAD – NECROPHOBIC – KRAKOW – ODIUM – NORDJEVEL –
AUÐN – DJEVEL – MEPHORASH – AHAB – EARTH ELECTRIC- VANHELGD – UADA –
WIEGEDOOD – ERIMHA – ULSECT
KATATONIA

Svenske Katatonia ble dannet i 1991 og ble raskt kjent for sin unike miks av gothic doom og death metal.
Sammen med britiske band som Paradise Lost og My Dying Bride ble Katatonia definerende for sjangeren.
På senere album fikk Katatonia et mer rocka og melodiøst sound, noe man tydelig kan høre på bandets tredje
skive «Discouraged Ones». I 2016 kom Katatonias ellevte studioalbum ut under tittelen «The Fall of

Hearts». Bandet har siden da turnert Sør-Amerika, Europa, Australia og Nord-Amerika med stor suksess.
Dette blir Katatonia sitt første besøk på Inferno Metal Festival og det loves en opplevelse av de sjeldne.
https://www.facebook.com/katatonia/
ULSECT

Ulsect er Season of Mists nyeste band på labelen og bandet har nettopp sluppet sitt debutalbum. Ulsect
kommer fra den nederlandske byen Tilburg – som fra før er kjent for black metal-bandet Dodecahedron og
prog-bandet Textures. Ulsect kommer fra dette miljøet og har med seg gitarist Joris Bonis og trommeslager
Jasper Barendregt fra Dodecahedron, samt tidligere Textures-bassist Dennis Aarts. Det kommer derfor ikke
som en overraskelse at elementer fra disse bandene gjennomsyrer Ulsects fantastiske debutalbum. Skiva låter
som en frekk blanding av pionerer som Gorguts og Deathspell Omega. Liker du din death metal utført med
høy teknisk ferdighet så er Ulsect et band som du må sjekke ut under Inferno Metal Festival 2018.
https://www.facebook.com/ulsect/

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. Og ikke nok med det, vi utvider også fra 4 til 5 band
per dag på hovedscenen. Så det blir hele 8 flere band å se på Rockefeller under Inferno Metal
Festival 2018.
BILLETTER
Klikk på linkene under for å bestille billetter. Festival har 18 års grense. Billetter er ikke refunderbare.
Type

Pris Ticketmaster PayPal

2018: 4-dagerspass – 29. mars – 1. april
2018: Torsdag – 29. mars
2018: Fredag – 30. mars
2018: Lørdag – 31. mars
2018: Søndag – 1. april

2250 NOK
750 NOK
750 NOK
750 NOK
750 NOK

buy
buy
buy
buy
buy

buy
buy
buy
buy
buy

PS: Billettavgift er inkludert i prisen. Frakt er også inkludert på ordre fra utlandet via PayPal.

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

