
ROTTING CHRIST TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2014

Greske ROTTING CHRIST er bekreftet til INFERNO METAL FESTVIAL 2014. Bandet 
startet helt tilbake i 1987 og har gitt ut hele 11 album. Deres nyeste skive, «Kata Ton 
Daimona Eaytoy», kom ut tidligere i år og er intet mindre enn et mesterverk. Det blir  
extreme metal på sitt beste når bandet nå vender tilbake til Norge.

Tidligere  annonserte  artister  er  DIMMU BORGIR,  TULUS,  SIGH,  IMPIETY,  BLACK 
WITCHERY, ORANSSI PAZUZU, FLESHGOD APOKALYPSE, TRISTANIA og NECROS 
CHRISTOS.

ROTTING CHRIST

Rotting Christ ble etablert helt tilbake i 1987 og er kjent for å være det første black metal-
bandet fra Hellas. Etter 26 år er bandet et av de som har holdt det gående lengst uavbrutt 
innenfor hele black metal-genren. Bandet har gitt ut en rekke album som i dag blir ansett 
som  klassikere,  som  de  tidlige  black  metal-skivene  «Thy  Mighty  Contract»  og  «Non 
Serviam», samt 90-tallets mer gotisk-pregete «A Dead Poem». Bandet har ikke tapt seg 
over alle disse årene, men har tvert i  mot utviklet seg i en ny retning med album som 
«Theogonia» (2007) og «AEALO» (2010), som leder opp til årets episke og mørke «Kata 
Ton Daimona Eaytoy».

www.rotting-christ.com

http://www.rotting-christ.com/


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 metal-
festival  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 inn- 
og  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)
Endags billett (torsdag – fredag - lørdag) TBA
Klubbkveld 250,- 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

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.

http://www.clarionroyalchristiania.no/
mailto:inferno.christiania@choice.no
http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival
http://www.infernofestival.net/
http://www.billettservice.no/

