DARK ESSENCE-KLUBBKVELD PÅ INFERNO 2016
I god tradisjon ønsker vi deg velkommen til vår DARK ESSENCE KLUBBKVELD på BLÅ. Dark Essence
er et norsk plateselskap med noen av de mest interessant metal-bandene i dagens metal-scene. Igjen har de
satt sammen en line-up av noen av de mest spennende bandende på deres label for klubbkvelden under
Inferno Metal Festival 2016. Vi er stolte over å ha Dark Essence med oss nok engang sammen med følgende
band: MISTUR, THE 3RD ATTEMPT, LUCIFER'S CHILD og ORKAN!
www.karismarecords.no
www.darkessencerecords.no
www.facebook.com/karismarecords
www.facebook.com/darkessencerecords
Andre band som er annonsert for vår klubbkveld onsdag 23. mars er Exodus, Gorguts og Psycroptic. Billetter
er ute for salg her: http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-klubbdag-billetter/474805
INFERNO METAL FESTIVAL 2016:
MAYHEM – NILE – EXODUS – MARDUK - VADER – NIFELHEIM – GORGUTS - ICS VORTEX –
ORDER - CRAFT – MISTUR – THE 3RD ATTEMPT - THAW – PSYCROPTIC – MORK –
LUCIFER'S CHILD - ORKAN - ABYSSION
MISTUR
Mistur kommer fra vestkanten av Norge og tilhører bølgen av den
velkjente black metal-soundet til Sogndal – best kjent som
Sognametal. En undersjanger som ble verdenskjent på grunn av
Windir, men inkluderer også band som Vreid, Cor Scorpii, Sigtyr,
Feigd, og ja; Mistur. Deres debutalbum fra 2009, «Attende», er et
symfonisk melodisk black metal-mesterverk. Ikke rart ettersom
Mistur har medlemmer og eks-medlemmer fra band som Windir,
Vreid, Kampfar, Sigtyr og Emancer. Deres etterlengtede andre album
er underveis og vil være ute i tide for Inferno Metal Festival 2016!
http://www.mistur.no
THE 3RD ATTEMPT
Norsk black metal står fortsatt sterkt som en påle, og selv om The 3rd
Attempt er et nytt band er bandet old school. Deres debutalbum,
«Born in Thorns», ble nettopp lansert og hyllet av både fans og
presse, og det er ikke rart da albumet er en av de beste black metalutgivelsene i år. Men kan noen forvente noe annet? Fordi The 3rd
Attempt er det nye bandet til riffmester Tchort fra band som
Carpathian Forest, Green Carnation, Blood Red Throne, Emperor og
Satyricon. De har også medlem fra andre band som Apostasy,
Midnattsevrede og Den Saakaldte – bare for å nevne noen. The 3rd
Attempt er alt ekte norsk black metal handler om og det er garantert at det blir et helvete av et show da
bandet spiller på Inferno Metal Festival for aller første gang.

https://www.facebook.com/the3rdattemptofficial
LUCIFER'S CHILD
Dark Essence har truffet gull når de signerte Hellas' mest spennende
band for øyeblikket. Lucifer's Child ble dannet i 2013 av George
Emmanuel fra Rotting Christ og Stathis Ridis fra Nightfall. Deres
debutalbum, «The Wicca», kom nylig ut og er en atmosfærisk og
stemningfylt musikalsk reise man sjeldent får oppleve. Lucifer's
Child tar den greske black metal-soundet til nye høyder, og «The
Wicca» er et moderne okkult mesterverk. Dette blir en konsert som
vil bli snakket om i årevis når de nå vil opptre på Inferno Metal
Festival for første gang!
http://www.luciferschild.net
ORKAN
Det Bergensbaserte black metal-bandet Orkan har med medlemmer
og tidligere medlemmer av band som Enchanting Darkness, Byfrost
og Taake. Debutalbumet «Crimson Canvas» er, som beskrevet av
bandet selv, «et selvfinansiert, thrashy album», som Orkan nå har
videreført og tatt sin musikalske visjon i en mye mørkere retning.
Bandet har den klassiske norske black metal-soundet og latt seg
påvirke fra mange andre sjangere, ved å skape stemningsfylte
melodier med unik vokal og intense blastbeats. Deres nye album,
«Livlaus», kom nylig ut og er absolutt noe alle fans av black metal
må sjekke ut. Deres konsert må også sjekkes ut må når Orkan spiller
live på Inferno Metal Festival for aller første gang.
https://www.facebook.com/ORKANMETAL
INFERNO METAL FESTIVAL 2016
Inferno Metal Festival er den eldste og mest ekstreme metal-festivalen i Norge, og en av de viktigste
ekstreme metal-festivalene i verden. Vi er veldig stolte av å holde denne posisjonen, og vi vil fortsette med å
fronte norsk metal og skaffe band fra hele verden til Norge. 2016 blir vår 16. utgaven av festivalen som
stadig er under utvikling. 2015 var et av de beste årene i festivalens historie og har blitt anerkjent og hyllet av
presse, publikum og artister. Inferno Metal Festival 2016 vil bli enda bedre!
BILLETTER
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld): 1800,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-4-dagerspass-billetter/468603
3-dags festivalpass (uten klubbkveld): 1500,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-3-dagerspass-billetter/468605
Klubbkveld (kun onsdag): 460,- kr (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/inferno-metal-festival-klubbdag-billetter/474805
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. Hotellet befinner seg midt i hjertet av Oslo, med en kjapp gåavstand til Rockefeller og
festivalens klubber. Her vil du kunne plukke opp ditt armbånd, delta på vorspiel og nachspiel, ta del i Inferno
Music Conference og mye annet moro. Vi tilbyr egne Inferno-priser mellom søndag 20. mars til søndag 27.
mars 2016. Husk å oppgi referansekode «Inferno», og vær raskt ute da prisene øker fra og med 1. mars 2016.
http://www.infernofestival.net/hotelbooking
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/

