EXECRATION TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2015
Det norske death metal-bandet EXECRATION er bekreftet for INFERNO METAL FESTIVAL 2015! Med
sitt splitter nye album «Morbid Dimensions» havner bandet blant de fremste death metal-bandene
Norge har å by på! Dette er en posisjon de vil bevise at de fortjener under Inferno Metal Festival 2015!
Bekreftede artister: BEHEMOTH, ENSLAVED, BLOODBATH, MY DYING BRIDE, SEPTICFLESH,
1349, MORTUARY DRAPE, ANTICHRIST, SLAGMAUR, DØDSENGEL, SKELETONWITCH,
SVARTIDAUÐI, ENSIFERUM, SINMARA, MISÞYRMING og SECRETS OF THE MOON.
EXECRATION

Norske Execration har nå eksistert i hele 10 år. Tiden har vært godt brukt med en rekke gode ugivelser som
leder opp mot årets mesterverk «Morbid Dimensions». Albumet fikk stor oppmerksomhet i media og har
høstet strålende kiritkk hvor de blant annet fikk 6 av 6 poeng i Scream Magazine, Eternal Terror og Norsk
Metal. Execrations eksperimentelle death metal låter helt unikt innenfor sjangeren der de innlemmer et bredt
spekter av diverse stiler inn i sitt lydbildet. Resultatet er hardtslående, brutal og original death metal. Se dem
live på Inferno Metal Festival 2015!

Execrations trommeslager Cato Syversrud har følgende å fortelle om deres konsert på Inferno Metal
Festival:
Execration har spilt på Inferno ett par ganger før. Hvordan var det da, og hvordan føles det å være
tilbake?
- Inferno er den lengstlevende og største norske metallfestivalen, med dedikerte metalheads som kommer
fra hele verden, og derfor en flott mulighet til å nå et bredere publikum. Vi koser oss hvert år på festivalen,
både når vi spiller eller er der som publikum. Sist gang spilte vi for fult hus på en av klubbscenene, og det er
fortsatt et høydepunkt på grunn av den intense atmosfæren vi følte den kvelden. Neste års konsert på
Rockefeller vil også bli et heftig opplevelse.
Execration har et helt nytt album ute som har fått gode anmeldelser fra hele pressen. Bortsett fra
låter fra «Morbid Dimensions», hva annet kan vi forvente på Inferno Metal Festival 2015?
- Vi har satt sammen en kosmisk reise gjennom gammelt og nytt materiale, også med låter som sjeldent har
blitt spilt live før. I Tillegg til låtmaterialet jobber vi med å sette sammen en komplett opplevelse for Infernopublikummet.
Hvorfor i svarte skal Inferno-publikumet komme og se Execration når det er så mange andre gode
band å plukke fra på festivalen?
Du vil bli dratt inn i en labyrintisk reise gjennom de mørkeste kroker av menneskelig eksistens! Behold the
Cosmic Masoleum!
http://www.execration.no

INFERNO METAL FESTIVAL 2015
2015 markerer Inferno Metal Festival sitt 15 års jubileum. Dette skal vi ferie i stor stil ved å holde
tidenes beste festival i hele vår femten års historie. Inferno Metal Festival er den eldste og største
metal-festival i Norge og en av de viktigste ekstrem-metal-festivalene i Europa. Vi er stolte over å ha
denne posisjonen, og vi vil fortsette å fronte norsk metal og ta i mot band fra hele verden til Norge.
Inferno Metal Festival 2015 vil avholde rundt 40 konserter i løpet av fire dager fra 1. til 4. april. Vi lover
tidenes fest og gleder oss til å ta imot publikum fra nær og fjern!
BILLETTER
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld) 1500,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/435491
3-dags festivalpass (uten klubbkveld) 1250,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/435501
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81533133
http://www.infernofestival.net / http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival
INFERNO-HOTELL
Nok engang vil flotte Clarion Hotel Royal Christiania være Inferno Metal Festival sitt offisielle
festivalhotell. Her vil du kunne plukke opp ditt armbånd, delta på vorspiel og nachspiel, sjekke ut stands
og mye annet moro. Vi tilbyr egen Inferno-priser mellom søndag 29. mars til mandag 6. april 2015.
Husk å oppgi referansekode «Inferno», og vær raskt ute da prisene øker fra og med 16. februar 2015.
Enkeltrom: 725,00 NOK
Dobbeltrom:
1 person: 999,00 NOK
2 personer: 999,00 NOK (499,50 per pers)
Superior rom:
1 person: 1.180,00 NOK
2 personer: 1.280,00 NOK (640,00 per pers)
3 personer: 1.530,00 NOK (510,00 per pers)

Deluxe rom:
1 person:1.280,00 NOK
2 personer: 1.380,00 NOK (690,00 per pers)
3 personer: 1.630,00 NOK (543,00 per pers)
Business Suite:
1 person: 1.480,00 NOK
2 personer: 1.680,00 NOK (840,00 per pers)
3 personer: 1.930,00 NOK (643,00 per pers)
4 personer: 2.180,00 NOK (545,00 per pers)
Executive Suite
1 person: 1980 NOK
2 personer: 2180 NOK (1090 per pers)
3 personer: 2430 NOK (810 per pers)
4 personer: 2680 NOK (670 per pers)
E-mail: inferno.christiania@choice.no
http://www.clarionroyalchristiania.no/

