
 
INFERNO FESTIVALEN 2012 – Fullt program med 48 band på plakaten  
Velkommen til påskens mørkeste og største Metal Fest! INFERNO kan nok en gang by på fire dager med 
ekstrem metallens mestere fra inn og utland og helt unike konsertopplevelser! 
 
INFERNO METAL FESTIVAL har blitt en svart påsketradisjon for metalfans, band og internasjonal musikkbransje 
med nærmere 50 konserter i løpet av påskeuka siden starten i 2001. INFERNO tilbyr publikum eksklusive 
konserter i unike omgivelser med noen av verdens beste ekstrem metal – og eksperimentelle artister: fra nye 
undergrunnsband til etablerte storheter. 
 
Ekstrem Metallens mestere samles i Oslo! 
Med et helt års møysommelig booking arbeid bak oss er det med stor stolthet og glede at vi nå har sluppet det 
fullstendige INFERNO programmet for 2012! Festivalen sparkes i gang med INFERNOs Klubbdag allerede onsdag 
4.april med til sammen 16 konserter spredd på 6 scener over hele byen. INFERNO mottar nærmere 400 
innsendte bidrag fra band fra hele verden som vil spille på festivalen og kan dermed by på en skattekiste av nye 
norske og internasjonale band vi har stor tro på. I løpet av påskeuka har hele 48 band spilt på INFERNO og det 
er en god blanding gamle og nye band på plakaten i år.  
 
De Norske gigantene BORKNAGAR og ARCTURUS er tilbake og selveste TJSUDER har gjenoppstått!  På årets Kick 
off ble det avslørt den ene godbiten etter den andre; TRIPTYKON med legendariske frontmann Tom G. Warrior 
og ABORTED er klare for Rockefeller på Skjærtorsdagen, THRONE OF KATARSIS på Lørdag og de polske heltene 
DECAPITATED likeså. For å toppe det Infernalske ballet er selveste death metallens pioneerer AUTOPSY klare! 
Bandet vi har jobbet med å få til Oslo i så mange år og som har vært inspirasjonskilden til en hel generasjon 
deathmetal band headliner årets INFERNO på Langfredag. 
 
 
INFERNO vokser! 
I tilegg til en helvetes mange band, sørger INFERNO for mye mørk moro mellom konsertene også. Årets nyhet 
er INFERNO OPEN – offisiell Hang-Out på INFERNO’S Festival Hotel Clarion Royal Christiania. Åpent for alle fra 
kl 12 hele påsken med stands, shopping, DJ’s, Metal Quiz med Fete premier, Performance, cocktailbar og 
Afterparties  
 
INFERNO METAL KONFERANSE, IMC, går over tre dager hvor årets tema er mulighetene i den nye digitale æra 
med music blogging workshops, hvordan jobbe i studio og speed meetings for bransje folket. IMC har blitt en 
viktig møteplass for internasjonal metal bransje og samler hvert år media, plateselskap og artister fra inn- og 
utland. På Rockefeller blir det tradisjonen tro INFERNO METAL EXPO, IMX! Et eget område hvor du finner stand 
på stand med merch,klær, smykker, skiver, band-signing sessions og egen tattoo lounge!  
 
INFERNO FESTIVALEN ønsker alle velkommen til nok en svart metalpåske i Oslo fra 4.-7. april 2012 – for fire 
dagers fest, black-metal sightseeing, expo, bransjekonferanser, tattoo og kunstutstillinger. Vi gleder oss! 
 
Band som spiller på INFERNO 2012: 

ARCTURUS -  AUTOPSY - BORKNAGAR 
WITCHERY - TRIPTYKON - DECAPITATED - ABSU – ABORTED – TSJUDER - AGALLOCH 

ANAAL NATHRAKH – EARTH-  SOLSTAFIR - EINHERJER - CHURCH OF MISERY 
ONE TAIL, ONE HEAD – VESEN - NEKROMANTHEON – MERAH - THRONE OF KATARSIS  

VOID OV VOICES – MANIFEST - VELNIAS - TROLLFEST - CHTON 
HEADSPIN - THE MONOLITH DEATHCULT  - DUNDERBEIST - SOLSTORM - ANCIENT VVISDOM  

THE KONSORTIUM - UNDYING INC - RIBOZYME 
DEAD TROOPER - AEON THRONE - Ô PAON – EXECRATION – CLEAVER - NECRONOMICON  

MOUNT EERIE - CORPUS MORTALE -NOISER - AGGREVATOR - GATE TO KHAOS - SVARTTJERN – KIRKEBRANN - 
MAGISTER TEMPLI - VIÐR 

 



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, 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. 
Presse/foto/logo/ web-banners: http://www.infernofestival.net/festival/press.aspx 

 
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: 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 bl.a  Metal Hammer 
(Germany, Spain & UK), Terrorizer, Rock Hard og Sweden Rock  
 
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. 
 Stands, INFERNO film, kunstutstillinger, tattoo osv. 

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