
INNER SANCTUM TIL INFERNO 2015

Hele veien fra Bangalore, India, kommer death metal-bandet INNER SANTUM for å erobre Norge 
på Inferno Metal Festival 2015. Bandet spilte fjorårets Inferno India med stor suksess, og det er nå 
på tide å bringe det energiske metal-bandet til Inferno Metal Festival! Konserten blir presentert i 
samarbeid med Rikskonsertene.

Tidligere  bekreftede  artister:  BEHEMOTH,  ENSLAVED,  BLOODBATH,  MY DYING  BRIDE, 
SEPTICFLESH,  1349,  MORTUARY  DRAPE,  ANTICHRIST,  SLAGMAUR,  DØDSENGEL, 
SKELETONWITCH,  SVARTIDAUÐI,  ENSIFERUM,  SINMARA,  MISÞYRMING,  SECRETS  OF 
THE MOON, EXECRATION, ARCTURUS, NAGLFAR, SOLBRUD, GOATWHORE, KAMPFAR, 
TAAKE; KRAKOW GALAR og MOMENTUM.

INNER SANCTUM

Inner Sanctum ble dannet i 2006 i Bangalore, India. Siden da har de spilt rundt hele landet, og 
varmet opp for storheter som Metallica, Testament og Slayer. Bandet har bygget opp en solid rykte 
i sitt hjemland og regnes nå som et av de feteste metal-bandene i India. Inner Sanctum har også 
vært på turné i Europa og i fjor spilte de på India-versjonen av Inferno Metal Festival, sammen med 
norske Obliteration og Nekromantheon.  Inner Sanctum leverer hardtslående metal av ypperste 
klasse,  som er  overstrødd med elementer  av death,  thrash,  tradisjonell,  og  til  og med en en 
smakebit av det progressive, for å skille de ut fra massene. Sjekk Inner Sanctum ut på Inferno 
Metal Festival 2015!
https://www.facebook.com/innersanctumindia



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): UTSOLGT!
3-dags festivalpass (uten klubbkveld) 1250,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/435501
1-dags festivalpass 500,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/artist/inferno-metal-festival-tickets/890804
Klubbkveld 380,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-2015-club-pass-tickets/445373
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/
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