
NECROPHOBIC, BATUSHKA OG UADA TIL INFERNO FESTIVAL 2018

De svenske blackened death metal-bandet NECROPHOBIC, polakkene i det ortodokse black metal-
bandet BATUSHKA og nykommerne i det melodiøse amerikanske black metal-bandet UADA er 
bekreftet til Inferno Metal Festival 2018.

INFERNO METAL FESTIVAL 2018:
CARPATHIAN FOREST - DARK FUNERAL – NAPALM DEATH – FLESHGOD 

APOCALYPSE – MEMORIAM – NECROPHOBIC – BATUSHKA – NORDJEVEL – 
EARTH ELECTRIC- VANHELGD – UADA

NECROPHOBIC

Necrophobic kommer fra Stockholm i Sverige og har siden 1989 utgitt et arsenal av demotapes, EP-
er og skiver bestående av aggressiv og brutal blackend death metal. Til en forskjell til de fleste 
andre death metal-bandene som kom fra Stockholm på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, så 
låter Necrophobic mørkere og har en aura av ondskap rundt seg. Necrophobic har alltid vært tro mot 
sin stil og lover at de aldri vil forandre seg. Dette blir Necrophobics første opptreden på Inferno 
Metal Festival så dette er konsert du ikke vil gå glipp av.
https://www.facebook.com/necrophobic.official/

https://www.facebook.com/necrophobic.official/


BATUSHKA

Batushka  er  et  black  metal-band  fra  Polen.  Bandet  har  en  unik  stil  der  de  blander  sammen 
tradisjonell black metal med Østens ortodokse kor og melodier.  Batushkas tekster er skrevet på 
russisk og navnet betyr «far» på samme måte som man ville snakket til en ortodoks prest. Bandets  
medlemmer er fremdeles hemmelig, men når bandet spiller live står de mannsterke med hele åtte 
personer på scenen. Batushka har kun utgitt et album, men er likevel en av de mest etterspurte 
artistene fra publikummet til Inferno det siste året. Batushkas har ikke tidligere spilt i Norge så få 
med deg konserten på Inferno Metal Festival 2018.
https://www.facebook.com/Batushka-1004746209548365/

UADA

https://www.facebook.com/Batushka-1004746209548365/


UADA er  kanskje et  nytt  band – men de spiller  musikk av den gamle skolen.  Bandet  blander 
sammen tradisjonell black metal slik vi kjenner den fra tidlig 90-tallet og legger til fandenivoldske 
melodier. UADAs debutalbum, «Devoid of Light», kom ut i fjor og fikk strålende mottakelse fra 
fans og anmeldere. Forestill deg en frekk blanding mellom band som Mgła, Dissection og Taake og 
du får kanskje en liten anelse om hva UADA dreier seg om. Bandet har aldri tidligere vært innom 
Norge så få med deg konserten til Amerikanerne når de tar seg turen til Inferno Metal Festival  
2018!
https://www.facebook.com/pg/UADA-557297117740779/

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
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.
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2018-billetter/535875

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

http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2018-billetter/535875
https://www.facebook.com/pg/UADA-557297117740779/
https://www.scandichotels.no/

