
MADDER MORTEM, HAIL SPIRIT NOIR OG SULPHUR  TIL INFERNO 2017
I god tradisjon inviterer vi til DARK ESSENCE LABEL NIGHT på BLÅ under Inferno Metal Festival 2017. Dark 
Essence Records er et norsk plateselskap som har noen av dagens beste metalband i sin stall. Nok engang kan Dark 
Essence by på noen av de mest interessante av artistene sine på Inferno Metal Festival 2017. Vi er stolte av å ha Dark  
Essence med oss igjen og følgende band på plakaten: MADDER MORTEM, HAIL SPIRIT NOIR og SULPHUR!

www.karismarecords.no
www.darkessencerecords.no
www.facebook.com/karismarecords
www.facebook.com/darkessencerecords

INFERNO METAL FESTIVAL 2017:
CARCASS – ABBATH – BORKNAGAR - RED HARVEST – SVARTIDAUÐI – HELHEIM – 

FURZE – ATROX – INFERNAL WAR – KONTINUUM – ZHRINE – PILLORIAN – 
TANGORODRIM – AUÐN – WHIP – NACHASH – MADDER MORTEM – HAIL SPIRIT 

NOIR – SULPHUR

MADDER MORTEM

http://www.karismarecords.no/
http://www.facebook.com/darkessencerecords
http://www.facebook.com/karismarecords
http://www.darkessencerecords.no/


Madder Mortem ble dannet i 1993 som et doom metal-band. Bandet var et av de tidlige bandene fra den moderne norske metal-
scenen til å bryte sjangergrensene. Med hver utgivelse har Madder Mortem utviklet seg i en retning av eksperimentell progressiv  
metal med en unik følelse av groove og kontraster. Madder Mortems musikk, med sine flotte vokal av Agnete M. Kirkevaag, er  
atmosfærisk og melodisk, med en veldig klar progressiv nerve. Samtidig har vi en underliggende aggresjon som gir bandet en unik  
sound som skaper bandets identitet. Bortsett fra Agnete, inkluderer Madder Mortem BP. M. Kirkevaag på gitar og vokal, Richard  
Wikstrand på gitarer, Tormod L. Moseng på bass og Mads Solås på trommer.
https://www.facebook.com/mmortem/

HAIL SPIRIT NOIR

Hail Spirit Noir består av Haris (Katavasia, Transcending Bizarre?) på synth, Theoharis (Transcending Bizarre?, Rex Mundi) på gitar 
og vokal, og J Demian (Blackdrawn, Dol Ammad, Warderum, Transcending Bizarre?) på bass og akustiske gitarer. Bandet ble dannet  
i Thessaloniki, Hellas i 2010. Mens Hail Spirit Noir beskrive sitt sound som «retro, men likevel moderne», så har No Clean Singing 
gitt en litt fyldigere beskrivelse av bandets musikk: «The infernally creative music of Hail Spirit Noir has always been very hard to  
pin down. In attempting to describe their strange hybrid of music you could fumble around with combinations of words that include  
“black metal”, “psychedelic”, “progressive”, “occult”, and “retro-rock” in an attempt to describe the sonic potions they have brewed,  
but an all-encompassing description remains elusive. There is a dark animating spirit and an ingenious intelligence behind the songs,  
but no two of them sound quite alike.»
https://www.facebook.com/Hail-Spirit-Noir-260062670728238/

SULPHUR

Sulphur  ble  dannet  i  2000  med  nåværende  og  tidligere  medlemmer  av  band  som Gorgoroth,  Enslaved,  Aeturnus  og  Vulture 

https://www.facebook.com/Hail-Spirit-Noir-260062670728238/
https://www.facebook.com/mmortem/


Industries. Opprinnelig ble bandet startet under navnet Taakeriket, som i hovedsak var et Black Metal-band, har bergenserne utviklet  
seg i en retning av death metal blandet med black metal og krydret med progressive elementer. Nå, med en besetning som inkluderer  
Thomas Skinlo Høyven på vokal, Øyvind Madsen på gitarer, tangenter og programmering, Vegard Hovland på bass, Erik Hæggernes 
på trommer og gitarist Martin Lynn Ytrøy, og med to svært vellykkede album utgitt på Dark Essence Records, beviser Sulphur at de  
ikke bare er et studioband, men også et band som leverer på scenen.
https://www.facebook.com/SULPHURBAND/

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  

http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival
http://www.infernofestival.net/
http://www.billettservice.no/
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-3-dagers-pass-billetter/509781
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-4-dagers-pass-billetter/509769
https://www.facebook.com/SULPHURBAND/

