
 

AGALLOCH og ANAAL NATHRAKH  til INFERNO FESTIVALEN 2012! 
Heltene av atmosfærisk folk metal, amerikanske AGALLOCH og Englands mest necro black 
metal band ANAAL NATHRAKH er klare for å innta Oslo i Påsken!  
 
Sammen med legendene BORKANAGAR, ARCTURUS og WITCHERY skal de tradisjonen tro male Oslo 
påsken svart under INFERNO FESTIVALEN 2012. Så har du fått din dose av gjørmete festival områder, 
camping, myggstikk, sol og glad-hipstere i sommer, så trøst deg med at mørket nok en gang skal bre 
seg over hovedstaden, nedtellingen til INFERNO FESTIVALEN 2012 har begynt! 
 
INFERNO METAL FESTIVAL har siden starten i 2001 blitt en svart påsketradisjon for metalfans, band 
og internasjonal musikkbransje med nærmere 50 konserter i løpet av påskeuka. INFERNO tilbyr 
publikum eksklusive konserter i unike omgivelser med noen av verdens beste ekstrem metal – og 
eksperimentelle artister: fra nye undergrunns band til etablerte storheter. På INFERNO møtes 
likesinnede black-packers fra hele verden i Oslo til fire dagers fest, black-metal sightseeing, expo, 
bransjekonferanser, tattoo, kunstutstillinger, filmgrøss og alt den mørke moroa en kan ønske seg!  
INFERNO FESTIVALEN ønsker alle velkommen til nok en svart metalpåske i Oslo fra 4.-7. april 2011 
– Fire dager og helvetes mange band! 
 
AGALLOCH: 
AGALLOCH er mest kjent for sin sjanger sprengende atmosfæriske post-black metal og befinner seg 
et sted i den progressive folk metal gata. Sterkt inspirert av ULVER og KATATONIA leverer bandet 

langstrakte og stemningsfulle miniepos. Bandet ble startet 
opp i 1995 i Oregon i USA, og gav ut debutalbumet Pale 
Folklore i 1999. Siden har Agalloch gitt ut tre studioalbum 
hvor det seneste, Marrow of the Spirit fra 2010 fikk hele 5 
stjerner på terningen av Dagbladets anmelder. I AGALLOCH 
melankolske lydbilde finnes klare referanser til hedenskap og 
naturens skjønnhet. Bandet er blant annet kjent for å bruke 

dyre skaller som instrumenter så forvent deg hedensk avant-garde metal når AGALLOCH entrer 
INFERNO scena!  http://www.myspace.com/agalloch 
 
ANAAL NATHRAKH: 
Englands mest necro black metal band ble dannet i 1999 med kun et mål for øyet: å skape det 
ultimate soundtracket for apokalypsen! Et lydbilde så gjennomsyret av ondskap, hat og vold at man 

kan trygt si bandet tar begrepet Necro til nye høyder i sin musikalske 
ekstremitet! ANAAL NATHRAKH har rukket å gi ut fire studio album og 
samarbeidet med legender som Attila Csihar (Mayhem), Shane 
Embury and Danny Herrera (Napalm Death), Nick Barker (Testament, 
Dimmu Borgir). Bandet hadde sin internasjonale live debut på 
INFERNO i 2007 og det er med fryktinngytende glede at vi ønsker 
ANAAL NATHRAKH tilbake på INFERNO scena i 2012! 
http://www.myspace.com/anaalnathrakh 
 
 
 

 
 

http://www.myspace.com/agalloch
http://www.myspace.com/anaalnathrakh


INFERNO METAL FESTIVAL 2012 
Inferno er en internasjonal ekstrem metal festival som arrangeres 4.-7.april, i Oslo. Omtrent 50 
konserter avholdes på Rockefeller og John Dee med klubbscener på Blå, Elm Street, Rock In, Victoria 
Unholy og Revolver. Siden starten i 2001 har festivalen vært med på å styrke norsk metal som sjanger 
både i inn – og utland og gitt metalfolket en verdifull møteplass med konferanser, expo og fire dager 
med helvetes bra musikk!  
 
BILLETTER: Billettservice/www.billettservice.no Phone: + 47 815 33 133  
Festival pass   1.305,-(+avgift), Dagspass   465,-(+avgift), Klubbdag    220,-(+avgift)  

www.infernofestival.net / www.facebook.com/InfernoMetalFestival 
 

For ytterligere informasjon, uttalelser, foto o.l. 
vennligst kontakt presseansvarlig Runa Lunde Strindin,  
e-post runa@infernofestival.net/ mobil 986 17 177. 
 

FAKTA - Inferno Metal Festival 
Norges største metal festival 
Arrangeres hvert år i påsken, i Oslo. 
4 dager – 50 band 
To hovedscener: Rockefeller og John Dee 
Klubber: Elm Street, Rock In, Blå, Victoria, Unholy og Revolver 
1500 billetter solgt til hver dag. 
 
Tidligere headlinere 
Emperor, Dimmu Borgir, Mayhem, Immortal, Satyricon, Gorgoroth, 

Destruction, Morbid Angel, Dissection, Candelmass, Opeth, Cathedral, 
Paradise Lost og Children of Bodom. 
 
Stor internasjonal oppslutning 
30%  av publikummet kom fra utlandet i 2010. I tilegg til metalfans fra 
hele Europa, har festivalen også besøk av publikum fra land som 
USA, Argentina, Japan, India og Australia som bruker sin påskeferie til 
å besøke Inferno 
 

Bred internasjonal media dekning 
Vanligvis 150 media-akkrediterte fra hele verden; Metal Hammer 
(Germany & UK), Terrorizer, Rock Hard, Sweden Rock og MTV – 
Headbangers Ball 
 
Stor internasjonal bransje deltakelse: 
På dagtid arrangeres Inferno Music Conference med paneldebatter, 
foredragsholdere, speed-meeting sessions osv.  
 
Andre aktiviteter under Inferno 

 Eget festivalhotel – forbeholdt Inferno fylt med tilbud for både 
publikum og media 

 Black Metal Bus Sightseeing. 

 Eksklusiv konsert på Viking skip museet. 

 Stands, INFERNO film, kunstutstillinger, tattoo osv. 

  Foto: Viktor Jæger og Andrew Parker. For flere bilder og andre 
formater kontakt: runa@infernofestival.net 
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