KRUGER TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2014
Sveitsiske KRUGER er bekreftet for INFERNO METAL FESTIVAL 2014. Bandet spiller
sludge metal med små doser death metal og rock 'n' roll som krydder. Bandet har
holdt det gående siden 2001 og har til nå utgitt fire album og en EP som kom ut i
fjor. KRUGER er booket inn i samarbeid med Inferno Sveits som vil bli annonsert 20.
januar.
Tidligere annonserte artister er DIMMU BORGIR, WATAIN, HATEBREED, TULUS,
SIGH, IMPIETY, BLACK WITCHERY, ORANSSI PAZUZU, FLESHGOD APOKALYPSE,
TRISTANIA, NECROS CHRISTOS, ROTTING CHRIST, A STORM OF LIGHT,
GLITTERTIND, MYSTIFIER, KAMPFAR, SYN:DROM, ALFAHANNE og KRYPTOS.
KRUGER

Kruger startet opp i Lausanne i Sveits for tretten år siden. Bandet hadde da medlemmer
fra blant andre Sweet Disease, Samael, Sludge og Abraham. Bandets musikk er blytung,
men også mer brutale og mer drivende elementer er å spore. Bandet ga ut deres første
album i 2002 og har siden da gitt ut hele fire skiver samt en EP kalt «333». Forestill deg en
frekk blanding mellom Godflesh, Neurosis og Entombed og du vil få en viss snøring om
hvordan Kruger låter. Dette blir et energisk og blytungt show å se på Inferno Metal Festival
2014.
http://www.kruger.ch

INFERNO METAL FESTIVAL 2014
Oslo, 16. - 19. april.
Rockefeller / John Dee
Rock In – Revolver – Victoria – Blå – De Ville's – Kulturhuset
Inferno er en internasjonal extreme metalfestival som arrangeres 16. til 19. april
2014, i Oslo. Omtrent 50 konserter
avholdes på Rockefeller og John Dee samt
klubbscenene Blå, DeVille's, Rock In,
Victoria, Kulturhuset og Revolver. Siden
starten i 2001 har festivalen vært med på å
styrke norsk metal som sjanger både i innog utland og gitt metalfans en verdifull
møteplass med fire dager fylt opp med det
beste av norsk og internasjonal extreme
metal.
BILLETTER:
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld) 1450,- Kr. (+ billettavgift)
Endagsbillett (torsdag – fredag - lørdag) 515,- kr. (+ billettavgift)
Klubbkveld 250,- kr. (+ billettavgift)
Inferno Kick Off 270,- kr. (+ billettavgift)
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81 53 31
33
http://www.infernofestival.net / http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival
INFERNO KICK OFF 2014
Lørdag 1. februar 2014 inviterer vi nok en gang til vårt årlige kick off party hvor alle band
som skal spille på Inferno Metal Festival 2014 vil bli presentert. Som vanlige lover vi en
heidundrende fest du ikke vil gå glipp av. Band som spiller denne kvelden er GEHENNA,
HARABALL, SULPHUR og SO MUCH FOR NOTHING. Billetter er ute for salg og koster
270,- kroner + billettavgift.
ROYAL CHRISTIANIA – INFERNO FESTIVAL HOTEL 2014
Nok engang inviterer INFERNO METAL FESTIVAL publikum til å bo på vårt offisielle
festivalhotell Clarion Hotel Royal Christiania. En av Oslos flotteste hoteller med egen bar,
utendørsarena, mengder med aktiviteter og med masse fet metal under festivaldagene.
Hoteller ligger midt i byens navle med gåavstand til alle av Infernos attraksjoner og scener,
og med enkelt tilgang til alt av kollektivtrafikk om du ønsker å se mere av Oslo.
Hotellpriser (vil øke 6 uker før festivalstart) :
Enkeltrom inkludert frokost: 750,Dobbelttrom inkludert frokost: 999,Ekstraseng inkludert frokost: 250,For Booking av rom:
Epost: inferno.christiania@choice.no Telefon: 23108000 www.clarionroyalchristiania.no
Viktig: oppgi referansekode «Inferno» for å få festivalpriser.

