EMPEROR TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2018
For 20 år siden: «O'Nightspirit! I am at one with thee. I am the eternal power. I am the Emperor!». Dette er
teksten fra åpningsporet «Alsvartr (The Oath)» på «Anthems To The Welkin At Dusk» – og kan få
nakkehårene til å reise seg og gåsehuden til å spre seg. Og det vil skje når EMPEROR returnerer til Inferno
Metal Festival for å fremføre «Anthems To The Welkin At Dusk» i sin helhet!
INFERNO METAL FESTIVAL 2018:
EMPEROR
CARPATHIAN FOREST - DARK FUNERAL – NAPALM DEATH – FLESHGOD APOCALYPSE –
MEMORIAM – ORIGIN – NECROPHOBIC – BATUSHKA – NORDJEVEL – MEPHORASH –
EARTH ELECTRIC- VANHELGD – UADA – ERIMHA
EMPEROR

Emperor er en av pionerene og grunnleggerne av norsk black metal. Tilbake i 1997 ga bandet ut sitt andre
album, «Anthems to the Welkin at Dusk». Nøyaktig 20 år siden! I dag blir skiva ansett som en av de beste
som noensinne er utgitt i Norge – og det uansett genre. Til og med selveste «the metal god», Rob Halford,
anser albumet som en av sine favorittskiver. Vi gir deg nå mulighetene til å oppleve dette mesterverket i sin
helhet på en intim og innendørs setting på Rockefeller under Inferno Metal Festival 2018. Dette blir en av de
sjeldne og unike opplevelsene som kommer til å feste seg i minnet og bli snakket om i årene som kommer.
Dette vil du ikke gå glipp av!
https://www.facebook.com/emperorofficial/

INFERNO METAL FESTIVAL 2018
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. 2018 blir den 18.
utgaven av festivalen som stadig er under utvikling og fra og med 2018 vil festivalen utvides til hele
fire dager på vår hovedscene på Rockefeller. Og ikke nok med det, vi utvider også fra 4 til 5 band
per dag på hovedscenen. Så det blir hele 8 flere band å se på Rockefeller under Inferno Metal
Festival 2018.
BILLETTER
Festivalpass for alle 4 dager er tilgjengelig. Dagspass vil bli sluppet på et senere tidspunkt.
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2018-billetter/535875
INFERNO METAL FESTIVAL HOTEL: SCANDIC ST. OLAVS PLASS
For andre året kan vi annonsere Scandic St. Olavs Plass som vår offisielle festivalhotell. Scandic St.
Olavs Plass er plassert i Oslo sentrum med en ti minutters gange til Rockefeller. Flytoget fra
Gardermoen stopper på Nationaltheatret stasjon og har gåavstand til hotellet. Hovedgaten Karl
Johan og Nasjonalgalleriet er like ved for de som vil handle og utforske byen. I all hovedsak er hele
byen i nærheten av hotellet og klar for å oppleves! Inferno Music Conference (IMC) vil også være
på hotellet samt at det vil være stands, kino og annet moro. Offisielle vorspiel og nachspiel vil
holdes i hotellbaren.
I festivalperioden 25. mars til 2. april tilbyr Scandic St. Olavs Plass disse prisene på hotellrom:
tilbudet gjelder til 1. februar 2018:
Enkeltrom: NOK 725,- per natt inkludert frokost.
Dobbeltrom: NOK 999,- (NOK 499,- per person) per natt inkludert frokost.
Booking: Web: https://www.scandichotels.no
Velg Scandic St. Olavs Plass og fyll ut skjemaet. Bruk bookingkode: BINF250318

