CHURCH OF MISERY og EINHERJER klare til INFERNO FESTIVALEN 2012!
Det Japanske doom metal bandet CHURCH OF MISERY og gudene av norsk viking metal EINHERJER
er klare for INFERNO 2012! Sammen med BORKANAGAR, ARCTURUS, TSJUDER, ANAAL NATHRAKH,
AGGALOCH, ABSU og WITCHERY tegner 2012 utgaven av INFERNO FESTIVALEN til å bli mørkere og
mer ekstrem enn noensinne!
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 2012
– Fire dager og helvetes mange band!

EINHERJER:
Einherjer er et viking metal band fra Haugesund som ble dannet i 1993.
Noen av albumene er tungt folke-inspirert mens andre har den mer
tradisjonelle black metal-stilen. Tekstene til Einherjer handler om
legender fra norrøn tid, og hvert album har sitt eget tema. Bandet ble
oppløst tidlig i 2004 etter å ha gitt ut deres siste album Blot i desember
2003.
10. desember 2010 annonserte Einherjer at deres femte studioalbum vil
komme ut i løpet av våren 2011, over sju år etter deres siste album, Blot,
ble gitt ut. 9.September i år slapp de skiva «Norrøn» på plateselskapet Indie Recordings. Bandet har
tatt navnet sitt fra norrøn mytologi, Einherjerene er de som har blitt drept i kamp og er kommet til
Valhall for å sitte ved Odins bord. Så gjør dere klare for krig når slagmarkens helter entrer INFERNO
scenen i 2012. http://www.einherjer.com/

CHURCH OF MISERY:
Church of Misery er et doom metal band fra Tokyo, Japan.
Bandet blander tidlig Black Sabbath med psykedelisk rock. De
bruker seriemordere og massive riff som sine våpen og leverer
hard, rå japansk doom metal med buldrende trommer, seige og
groovy riff, engelske tekster og skamfert vokal! Alle låtene til
Church Of Misery handler om seriemordere, hver sangtittel har
navnet til en seriemorder i parentes. Dette har skapt en kult-fanskare, samtidig som det har hindret
dem i å bli allemannseie.
Bandet har holdt på siden 1996 og hadde flere utgivelser på små indie labels før de ga ut sitt første
album «Master of Brutality» i 2001 på Southern Lord Records. I 2004 ga de ut skiva «The Second
Coming» og i 2005 turnerte de Europa. Gjør dere klare for japansk seriemorder doom når Church of
Misery entrer Inferno scenen i 2012! http://www.churchofmisery.net/news.html

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.
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: 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 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

