
Inferno Metal Festival er stolte over å kunne presentere de britiske industrielle metal-legende 
Godflesh, det norske old school black metal-bandet Urgehal og death metal-veteranene Masacre 
fra Colombia.

GODFLESH
Industrial metal-bandet Godflesh ble dannet i 1982 i 
Birmingham, England under navnet Fall of Because. I 
1988 ble bandet omdøpt til Godflesh og de bestemte 
seg for å ta i bruk trommemaskin og å blande sammen 
heavy metal med industriell musikk, senere også med 
elektronisk musikk og dub. Dette var på den tiden 
noe ganske nytt og unikt og de ble derfor viktige 
pionerer innen industriell metal. De har så langt gitt 
ut åtte album og et nytt album er på vei. Dette blir 
Godfleshs første opptreden på Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/jkflesh

URGEHAL
Urgehal fra Hønefoss, ble dannet i 1992 av Trondr Nefas og Enzifer. Bandet ga ut mange klassiske album, 
demo-kassetter og EP-er før Trondr Nefas dessverre gikk bort 12. mai 2012. Til tross for tapet bestemte 
resten av Urgehal seg, i 2016, å fullføre sitt siste album til ære for Trondr Nefas, og for å markere slutten på 
bandet. De gjør nå en turnérunde med noen få utvalgte konserter som de har kalt «Dødsmarsj for Nefas» 
til ære for de ti årene som har gått siden han forlot oss. Vi er glade for å ha Urgehal tilbake og for at de har 
takket ja til å gjøre en veldig spesiell konsert på Inferno Metal Festival 2023.
https://www.facebook.com/nefas.official

MASACRE
Det colombianske death metal-bandet Masacre ble grunnlagt i 1988 i Medellín, Colombia. Vi snakker nå 
death metal av den brutale sorten som ikke er for folk med svak mage! Bandet har gitt ut et stort antall 
demoer, EP-er, live-album og fem studioskiver. Masacre holder fortsatt posisjonen som Colombias beste 
death metal-band og musikken deres er fremdeles like brutal. Dette blir Masacres første konsert i Norge!
https://www.facebook.com/Masacreofficial

INFERNO METAL FESTIVAL 6. - 9. APRIL 2023
Cannibal Corpse, Godflesh, Dark Funeral, Uada, Odium, Sakis Tolis, Harakiri for the Sky, Urgehal, 

Djevel, Nekromantheon, Mork, Darvaza, Nervosa, 1914, Svalbard, Masacre, Vredehammer, Lili 
Refrain, Dwaal, Afsky, Mutilated Tyrant

For tickets go to: tickets.infernofestival.net.

GODFLESH, URGEHAL OG MASACRE TIL INFERNO 2023
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