OPETH TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2019
Det verdenskjente progressive metal-bandet OPETH fra Sverige er klare for Inferno Metal Festival 2019!
Det er 16 år siden de svenske progkongene spilte på Inferno og vi gleder oss stort til å endelig ha de tilbake
som headliner på festivalen!
INFERNO METAL FESTIVAL 2019:
OPETH – DIMMU BORGIR – TAAKE – 1349 – VOMITORY – GAAHLS WYRD – CARACH
ANGREN – BATUSHKA – TRIBULATION – THE BLACK DAHLIA MURDER – MISÞYRMING –
ARCHGOAT – URFAUST – CULT OF FIRE – SVARTTJERN – THE RUINS OF BEVERAST –
DER WEG EINER FREIHEIT – SKOGEN – INCULTER – VALKYRJA – CARONTE – SHAKMA –
AVAST
OPETH

Opeth er et progressiv metal band fra Stockholm som startet opp i 1990! På den tiden var bandet et
progressiv death metal-band – men opp gjennom årene har musikken deres utviklet seg i mange retninger. I
dag kan man høre at det henter inspirasjon fra musikalske genrer som 70-talls progressiv rock, blues, jazz og
death metal. 2. november gir Opeth ut live-skiva «Garden of the Titans: Live at Red Rocks Amphitheatre» 2.
november på Moderbolaget Records / Nuclear Blast Entertainment. Her får du høre bandet gjøre det de gjør

aller best: å spille live!
https://www.facebook.com/Opeth/
INFERNO METAL FESTIVAL 2019
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. Inferno 2019 blir den 19. utgaven av festivalen
som stadig er under utvikling. Inferno 2018 var utsolgt og en stor suksess med alle fire dagene på
Rockefeller og John Dee for første gang.
BILLETTER
Vi selger nå festivalpass til 2000,-. Disse billettene er tilgjengelige i en begrenset mengde og for en begrenset
tidsperiode. Når disse billettene er utsolgt vil prisen heves til 2250,- for festivalpass. Dagsbilletter legger ut
på et senere tidspunkt.
http://tickets.infernofestival.net
CLARION HOTEL® THE HUB - OUR OFFICAL FESTIVAL HOTEL
Clarion Hotel The Hub er nyoppusset og klar for å tas i
bruk for Inferno Metal Festival 2019. Dette er hotellet
som tidligere var vårt offisielle festivalhotell og gikk
under navnet Royal Christiania. Hotellet åpner mars
2019 så hotellet vil være splitter nytt når vi tar det i bruk
for Inferno. Det nyoppussete hotellet vil ha langt større
fokus på eventer og konferanser enn tidlige.
The Inferno family; artister og fans, media og
musikkindustrien samles de fire dagen som vil bestå av
massevis av aktiviteter, festing og en god natts søvn. I
løpet av uken kan du her oppleve Inferno pre- og etterfester i baren, black-metal-frokost, Inferno-utstillinger
og mengder av godsaker for våre gjester.
The Hub ligger like ved jernbanestasjonen og er en kort gåtur til Rockefeller. Når hotellet åpner i mars 2019
vill det være 810 moderne hotellrom, 24 møterom og 2 bar og restauranter.
Det tilbys egne festivalpriser mellom 14. april og 22. april.
For mer informasjon gå til http://infernofestival.net/no/festival/hotel.aspx.

