
SISTE FEM BAND KLARE FOR INFERNO METAL FESTIVAL 2020
Vi kan nå avsløre de siste fem band for Inferno Metal Festival 2020. Vi er stolte av å kunne annonsere
TRIUMPH OF DEATH, AMORPHIS, ASPHYX, ORANSSI PAZUZU og THE GREAT OLD ONES til
neste års festival!

INFERNO METAL FESTIVAL 2020:
KREATOR – MAYHEM – TRIUMPH OF DEATH – AMORPHIS – VENOM – GORGOROTH –

MARDUK – IHSAHN - KAMPFAR – VED BUENS ENDE – VREID – CADAVER – MYRKSKOG –
RUSSIAN CIRCLES – ASPHYX – BÖLZER – ORANSSI PAZUZU – BENIGHTED – DARK
FORTRESS – TULUS – WHOREDOM RIFE – UADA – DJERV – HAMFERÐ – TORCHE –

DYSCARNATE – THE GREAT OLD ONES – 1914 – SOLBRUD – SYLVAINE – VALKYRJA –
OKKULTOKRATI – ASAGRAUM – NACHASH – XENOBLIGHT – GOLDEN CORE – KOSMOS

BRENNER – SOVEREIGN

TRIUMPH OF DEATH – Hellhammer performed by Tom Gabriel Warrior's Triumph of Death

Tom G. Warrior, best kjent fra Celtic Frost og Triptykon, startet det legendariske bandet Hellhammer i 1992.
Hellhammer holdt det gående i to år, fra mai 1982 til mai 1984. I løpet av disse årene ga bandet ut tre
demoer, en 12-tommer EP, og to låter som var med på den legendariske «Death Metal»-samleskiva fra Noise
Records. Hellhammer avsluttet da medlemmene Tom Gabriel Warrior og Martin Eric Ain startet Celtic Frost.
Warrior  har  gjort  det  krystallklart;  Hellhammer  kommer  aldri  tilbake.  Til  tross  for  det  så  eksisterer
Hellhammers musikk og den har alltid vært en viktig del i livet til Tom G. Warrior og for extreme metal
generelt – og Hellhammer blir ansett som en pioner innenfor sjangeren. Selv om Hellhammer er et band som



tilhører fortiden, så har Warrior hatt et ønske om å spille disse låtene live for et publikum. Det er her Triumph
of Death kommer inn. Triumph of Death er et band som utelukket er dedisert til å spille legendarisk musikk
fra Hellhammer. Vi gleder oss veldig til Triumph of Death skal spille på Inferno Metal Festival 2020!
https://www.facebook.com/HellhammerTriumphOfDeath/ 

AMORPHIS

Amorphis ble dannet helt tilbake i 1990 – noe som gjør de til pionerer innen finsk death metal. Amorphis har
utviklet seg i en mer melodiøs retning med årene – hvor de brer over mange sjangerer – inkludert doom
death, progressive metal, folk metal og power metal. Bandet har mange klassiske låter å by på, slik som
«Black Winter Day», «My Kantele», «Silver Bride», «Death of a King» og bandets aller største hit «House
of Sleep». Amorphis' nyeste album «Queen of Time» er en fryd for øret og inneholder bandets nyeste hit
«The Bee». Dagens besetning innehar faktisk alle de originale medlemmene fra 1990. Dette blir Amorphis'
første konsert på Inferno Metal Festival.
https://www.facebook.com/amorphis/ 

ASPHYX

Asphyx er et nederlandsk death metal-band som ble til i 1987. Bandets klassiske form for death doom metal
er mørk, obskur, morbid og brutal. Asphyx ga ut mange legendarisk death metal-skiver i løpet av tidlige 90-
tallet, som «The Rack» i 1991, «Last One on Earth» i 1992 og «Asphyx» i 1994. Bandet splittet opp i 1996,
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men medlemmene forsatte som Soulburn. Etter noen år fant bandet sammen igjen og har nå utgitt hele ni
skiver. Den siste er «Incoming Death» fra 2016 og viser et band som fremdeles vet hvordan man skal lage
brutal musikk uten kompromisser. Dette blir ASPHYX sin første konsert på Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/officialasphyx/ 

ORANSSI PAZUZU

Oranssi Pazuzu ble dannet i Finland i 2007. To år senere kom debutalbumet «Muukalainen Puhuu» og skiva
høstet gode ord fra både presse og publikum. Bandet har til nå gitt ut fem studioalbum og et live-album.
Live-albumet,  «Live  at  Roadburn  2017» kom ut  i  oktober  2019  og  viser  et  band  med  mye  styrke  og
variasjon. Oranssi Pazuzu gikk totalt psychomania på Inferno Metal Festival 2014 og vi er fornøyd med å ha
bandet tilbake hos oss i 2020.
https://www.facebook.com/Oranssi-pazuzu-58437793552/ 

THE GREAT OLD ONES

The Great Old Ones er et fransk post-black metal-band som ble dannet i  2009.  The Great  Old Ones er
guddommer  i  fantasiuniverset  til  H.  P.  Lovecraft.  Bandet  har  gitt  ut  fire  skiver.  Den  nyeste  heter
«Cosmicism» og vil bli gitt ut 22. oktober. Dette blir The Great Old Ones sin aller første konsert på norsk
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jord.
https://www.facebook.com/thegreatoldones/ 

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, Colombia, Argentina og mange mange flere.

BILLETTER
4 dagers billett: 2500,- NOK
Dagsbillett: 800,- NOK
http://tickets.infernofestival.net

CLARION HOTEL® THE HUB – OFFISELT FESTIVALHOTELL
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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