
IHSAHN MED PREMIERE PÅ NYTT MATERIALE UNDER INFERNO 2020 

Vi kan avsløre at Ihsahn for tiden er i studio for å ferdigstille nytt materiale som skal slippes via Candlelight 

Records. 

På Inferno 2020  vil dette materialet fremføres for første gang i form av et spesielt show med røtter i de 

mørkeste hjørnene av hans musikalske register. 

"The music I’m working on distills the most basic, black metal aesthetics of my music. Keeping to rather 

traditional arrangements and expressed with Norwegian lyrics, I explore the core elements of my musical 

background.  These new songs will form the basis for some conceptualized shows, which I shall debut at 

Inferno in 2020." 

INFERNO METAL FESTIVAL 2020: 

MAYHEM – IHSAHN – KAMPFAR – VED BUENS ENDE – CADAVER – MYRKSKOG – BÖLZER 

– DJERV – SYLVAINE – VALKYRJA 

IHSAHN

 



 

Ihsahn kommer fra Notodden, hvor han i en alder av tretten begynte å spille i det som utviklet seg til en av 

verdens mest innflytelsesrike black metal-band, Emperor. Sytten år gammel skrev han og spilte inn 

legendariske «In the Nightside Eclipse», som mange ganger har blitt kåret og hyllet som en av de tidenes 

metal-skiver. Etter at Emperor ga ut sitt siste album, «Prometheus - The Discipline of Fire & Demise» i 

2001, har Ihsahn fokusert på soloarbeid og har nå gitt ut syv album under navnet Ihsahn. Nå kommer Ihsahn 

tilbake til Inferno med en spesiell premiere på sitt nye show. Pass på at du ikke går glipp av dette. 

https://www.facebook.com/ihsahnmusic/  

 

INFERNO METAL FESTIVAL 2020 

Inferno Metal Festival 2020 markerer festivalens 20 års jubileum. Festivalen er den lengstlevende 

metalfestivalen på norsk jord og en av den viktigste innenfor extreme metal verden over. Vi er stolte over å 

holde denne posisjonen og vil forsette å fronte norske metal-band samtidig som vi sørger for å få band fra 

alle verdens hjørner til Norge.  

Inferno Metal Festival holdes over fire hele dager på Rockefeller Music Halls' to scener Rockefeller og John 

Dee hver eneste påske. Festivalen har vært utsolgt de siste årene og over halvparten av publikum kommer fra 

utlandet. Billettsalget inkluderer land som Kina, Australia, Chile, Japan, Taiwan, Canada, USA, Columbia, 

Argentina og mange mange flere. 

BILLETTER 

4 dagers billett: 2250,- NOK 

Dagsbillett: 800,- NOK 

http://tickets.infernofestival.net 

CLARION HOTEL® THE HUB – OFFISELT FESTIVAL HOTELL 

Infernos offisielle hotell for 2020 er Clarion Hotel - The Hub. Få rabatt ved å bestille nå ved å bruke 

bookingkoden INFERNO. 

På hotellet vil både Infernos crew, artister og publikum bo under festivalen. Hotellet er også hjem til 

konferansedelen av programmet kalt Inferno Music Conference. I tillegg vil du finne DJ-er i baren både før 

og etter festivalen. 

Gå til https://infernofestival.net/no/festival/hotel.aspx for flere detaljer eller til 
https://www.nordicchoicehotels.com/hotell/?search=inferno-no for bestilling. 
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