
ISLANDSK KVELD PÅ INFERNO METAL FESTIVAL 2017
Det er duket for en helt spesiell kveld under Inferno Metal Festival, der John Dee vil bli dedikert til en islandsk aften 
med det beste fra den stadig voksende black metal-scenen i Island, under en av kveldene i løpet av de fire dagene 
festivalen holdes. I denne anledning er vi stolte av å kunne presentere noen av de mest interessante og beste bandene 
Island har å by på. Vi ønsker velkommen til SVARIDAUÐI, KONTINUUM, AUÐN og allerede annonserte ZHRINE til 
en unik kveld på Inferno Metal Festival 2017!

INFERNO METAL FESTIVAL 2017:
CARCASS – ABBATH – BORKNAGAR - RED HARVEST – SVARTIDAUÐI – HELHEIM – 
FURZE – INFERNAL WAR – KONTINUUM – ZHRINE – PILLORIAN – TANGORODRIM 

– AUÐN – WHIP – NACHASH

SVARTIDAUÐI

Bandet har blitt kjent som «gudfedrene til islandsk black metal». Svartidauði er ikke bare ett underground-fenomen, 
men har blitt oppdaget langt utover den Skandinaviske scenen og har spillejobber over hele Europa. Også i Amerika  
selger bandet så det holder og konserttilbudene strømmer på etter at bandet ga ut sitt kritikerroste debutalbum, «Flesh 
Cathedral», som blir av mange sett på som en milepæl i Islands black metal-historie. Soundet til Svartidauði går igjen  
hos mange nykommere i den islandske scenen, men Svartidauði skiller seg fremdeles ut som fanebærerne. Bandet har  
noe unikt å tilby, noe vilt og utemmet, mystisk og voldelig. Live leverer bandet gang på gang og det er liten tvil om at  
det blir en konsertopplevelse av de store når bandet spiller på Inferno Metal Festival 2017.
https://www.facebook.com/svartidaudi/



KONTINUUM

Kontinuum startet under navnet Pornea i 2001. I 2010 skiftet islendingene sitt navn til Kontinuum og to år senere ga de 
ut  debutalbumet  «Earth  Blood  Magic».  Albumet  fikk  strålende  kritikker,  og  ble  kåret  til  årets  rockalbum  av 
Morgunblaðið i Island. Kontinuum begynte å jobbe på oppfølgeren i 2014. Første singel fikk tittelen «I Huldusal» og 
kom ut samme år og fikk betydelig spilletid på radiokanalene på Island, og toppet listene til øyas største alternative 
rockradiostasjon.  «Kyrr» kom ut  i  butikkene i  april  2015 sammen med den  splitter  nye  singelen  «Breathe».  Etter 
utgivelsen av sitt andre album ga Kontinuum seg ut på to turneer i Tyskland og har spilt på en rekke festivaler rundt om  
i Europa. Nå er bandet klare til å erobre Norge og Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/kontinuumice/

AUÐN

Auðn kommer fra landsbyen Hveragerði i den sørlige delen av den vulkanske øya, og er et av de ferskeste tilskuddene  



fra det spirende black metal-scenen på Island. I motsetning til de fleste av sine landsmenn innen black metal har Auðn 
fylt  sin  musikk med uforglemmelige melodier  og et  kontrastfylt  sound mellom det vakre og kaotiske.  Bandet  ble  
grunnlagt den dystre vinteren i 2010, og siden da har Auðn brukt tiden vel på å utforske et lydlandskap som skiller seg 
ut fra alt annet du har hørt tidligere.
https://www.facebook.com/audnofficial/

ZHRINE

Zhrine kommer fra Island og var tidligere kjent under navnet Gone Postal. Fra 2007 spilte de under deres tidligere navn  
og fikk på seg en godt rykte som et av Islands beste live-band. I 2015 skiftet bandet navn og signerte på Season of Mist. 
De ga ut det forrykende albumet «Unortheta» tidligere i år. Bandet er nå klare for å erobre verden og for første gang 
kommer de til Norge og Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/zhrineofficial/

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  
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