BORKNAGAR, HELHEIM OG PILLORIAN TIL INFERNO 2017
Vi annonserer enda flere band til Inferno Metal Festival 2017! Denne gang kan vi by på det norske
progressive metal-bandet BORKNAGAR, viking black metal fra HELHEIM og nykommerne i PILLORIAN
som består av ex-medlemmer fra Agalloch, Infernus and Arkhum!
INFERNO METAL FESTIVAL 2017:
CARCASS – ABBATH – BORKNAGAR - RED HARVEST – HELHEIM - INFERNAL WAR –
ZHRINE – PILLORIAN
BORKNAGAR

Det er nå 20 år siden Borknagar slapp sitt selvtitulerte debutalbum. Bandet har alltid utviklet seg i nye
retninger for hvert album - men samtidig ivaretatt sine musikalske røtter. Dette kan du blant annet høre på
Borknagars 10. studioalbum "Winter Thrice" som ble sluppet tidligere i år. Inferno Metal Festival ble faktisk
grunnlagt sammen med Borknagars gitarist Jens F. Ryland og Borknagar var det første bandet til å headline
Inferno Metal Festival sammen med Enslaved i 2001. Når Borknagar nå returnerer til Inferno Metal Festival
kan du være sikker på at publikum vil få seg en musikalsk opplevelse av de store.
https://www.facebook.com/borknagarofficial/

HELHEIM

Helheim, pioner innen norsk viking metal, har holdt det gående helt siden 1992. Bandet har til nå gitt ut åtte
fullengdere fylt opp med black metal med tekster om vikingtiden og det norrøne. Helheims nyeste album
heter "raunijaR" og ble utgitt i fjor. Et album der vikingånder herjer sterkt. Du kan også regne med at
Helheims opptreden på Inferno Metal Festival 2017 vil være sterk når de spiller på festivalen for fjerde gang!
https://www.facebook.com/helheimnorway/
PILLORIAN

Pillorian ble dannet tidlig i sommeren 2016 av Stephen Parker (Maestus, ex-Arkhum), John Haughm (exAgalloch) og Trevor Matthews (Uada, ex-Infernus) der de hadde som mål å skape noe unikt og mørkt
innenfor dark/black metal. Med uforglemmelige melodier strukturert på en særegen stil sammensnøret med
mørke folk-elementer og en aggressiv lydvegg kan du banne på at Pillorian vil levere når de opptrer på
Inferno Metal Festival 2017. Bandet har nylig signert til Eisenwald Records i Tyskland, og vil gi ut sitt
debutalbum i 2017.
https://www.facebook.com/Pillorian/
INFERNO METAL FESTIVAL 2017
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 invitere band fra hele verden til Norge. 2017 blir den 17. utgaven av festivalen som
stadig er under utvikling.
BILLETTER
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld): 1800,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-4-dagers-pass-billetter/509769
3-dags festivalpass (uten klubbkveld): 1500,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-3-dagers-pass-billetter/509781
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81533133
http://www.infernofestival.net / http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival

