FØRSTE ARTISTER KLARE FOR INFERNO METAL FESTIVAL 2019
Etter et veldig suksessfylt år for Inferno Metal Festival i 2018 er vi allerede klare for å annonsere de første
åtte bandene for Inferno 2019! Vi har håndplukket noen av de mest spennende artister innen ekstrem metal
anno 2018. Det er med stor stolthet vi presenterer de første bandene for Inferno Metal Festival 2019: Taake,
Vomitory, Batushka, Gaahls Wyrd, Der Weg Einer Freiheit og Avast.
INFERNO METAL FESTIVAL 2019:
TAAKE – VOMITORY – GAAHLS WYRD – BATUSHKA – ARCHGOAT – THE RUINS OF
BEVERAST – DER WEG EINER FREIHEIT – AVAST
TAAKE

Det norske black metal-bandet Taake startet opp som Thule i 1993 før bandets grunnlegger Hoest skiftet
navn til Taake i 1995. Siden den gang har bandet gitt ut syv album, og med nylig utgitte «Kong Vinter», er
det på tide at Hoest og hans kompanjonger returnerer til Inferno 2019 for å gi publikum en solid leksjon i
True Norwegian Black Metal.
https://www.facebook.com/taakeofficial/

VOMITORY

I 24 år har de svenske death metal-legendene i Vomitory turnert verden rundt og og gitt ut åtte brutale skiver
før bandet la ned i 2013. I 2017 ble bandet gjenforent for å gjøre en konsert på Summer Breeze Festival for å
gjøre ære på en gammel venn. Konserten ble såpass bra at Vomitory fikk blod på tann og ideen om å gjøre
flere konserter ble til virkelighet. 2019 markerer Vomitorys 30 års jubileum og det finnes vel ingen bedre
sted å legge festen enn til Inferno Metal Festival. Death Metal Supremacy!
https://www.facebook.com/vomitoryband/
GAAHLS WYRD

Vokalist Gaahl trenger ingen presentasjon for fans av black metal da han tidligere var frontmann i Gorgoroth
og God Seed. Om vi skal dømme etter bandets Facebook-side, ser det ut til at Gaahl og co. vil være i stand til
å utvide setlisten med egne låter. Frem til nå har de gjort en flott liste av låter fra Gorgoroth, God Seed og
Trelldom, og på Inferno 2019 får vi sikkert høre noe nytt fra disse Gaahl-relaterte bandene så vel som nye
låter. Bandet er igang med planlegging av et nytt album og forhåpentligvis vil den være klar før bandet

spiller på Inferno Metal Festival 2019.
https://www.facebook.com/gaahlswyrd/
BATUSHKA

Batushka er et black metal-band fra Polen. Bandet har klart å lage et unikt lydbilde hvor de blander sammen
black metal med østlige ortodokse kor og melodier. Når bandet står på scenen så er det massivt med hele åtte
musikere. Det var meningen at Batushka skulle spille allerede på Inferno 2018 – men måtte utsette konserten
til neste års Inferno Metal Festival. Dette kommer til å bli en fantastisk konsert med en av de mest etterspurte
artistene for Inferno Metal Festival de siste årene.
https://www.facebook.com/Batushkaband/
ARCHGOAT

Black metal-bandet Archgoat kommer fra Finland og ble dannet i 1989. Bandet hadde en lang pause mellom
1993 og 2004, men har siden da servert verden med brutal og skitten black metal som føles som å bli dengt
med klubbe når man lytter til bandet. Archgoat har sjeldent vært innom Norge og dette blir bandets første
konsert på Inferno Metal Festival.

https://www.facebook.com/archgoat.official/
THE RUINS OF BEVERAST

Etter fem fullengdere, en EP og noen splitter, tar multimusikeren Alexander von Meilenwald sin musikk med
seg til Norge igjen. Samme med sine innleide musikere vil The Ruins Of Beverast treffe oss hardt med sin
doomaktige black metal, med låter som er varierte og med en atmosfære av død og doom. 15 års doom, 15
års død og 15 år med massiv black/doom metal. På Inferno 2019 vil The Ruins Of Beverast gjøre sitt beste
for å gjøre påsken til nok en dødstriumf!
https://www.facebook.com/The-Ruins-Of-Beverast-116265971848680/
DER WEG EINER FREIHEIT

Du skal ikke dømme et band basert på navnet deres, fordi du vet sannsynligvis ikke hvilken vei til frihet de
bruker. De tyske black metal-folkene har gitt ut fire album, som er varierte både når det kommer til uttrykket

og til spilletiden. På Inferno 2019 vil du få deg en dose black metal med låter som varer fra rundt fire
minutter til mer enn tretten, og det er alltid variert, fremadgående og vil forhåpentligvis sette deg fri.
https://www.facebook.com/derwegeinerfreiheit/
AVAST

Avast kommer fra Stavanger og blander sammen black metal med atmosfæriske elementer fra post-rock for å
skape et unikt lydbilde. Siden starten i 2015, har bandet gitt ut en EP, vært på Europa-turne og brukt det siste
året i studio for å spille inn debutalbumet «Mother Culture», som vil bli utgitt på høsten 2019. Skiva
utforsker en potensiell global katastrofe er basert på en boken Ishmael av Daniel Quinn.
https://www.facebook.com/avastband/
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
Det er med glede vi kan tilby billige 4-dagers festivalpass 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://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.

