IHSAHN, DJEVEL OG WIEGEDOOD TIL INFERNO FESTIVAL 2018
Vi har flere gode nyheter å melde til metalfansen der ute. Progressive extreme metal-mesteren Ihsahn, det
norske black metal-bandet Djevel og det belgiske atmosfæriske black metal-bandet Wiegedood er bekreftet
til Inferno Metal Festival 2018!
INFERNO METAL FESTIVAL 2018:
EMPEROR – OBITUARY – IHSAHN
CARPATHIAN FOREST - DARK FUNERAL – NAPALM DEATH – FLESHGOD APOCALYPSE –
MEMORIAM – ORIGIN – ONE TAIL, ONE HEAD – NECROPHOBIC – BATUSHKA –
NORDJEVEL – AUÐN – DJEVEL – MEPHORASH – EARTH ELECTRIC- VANHELGD – UADA –
WIEGEDOOD – ERIMHA
IHSAHN

Ihsahn er godt kjent for alle som er fans av norsk black metal. Han er best kjent som frontmann i det
legendariske black metal-bandet Emperor, men har siden 2005 også gjort det strålende med sin egen

solokarriere. I dag har Ihsahn gitt ut hele seks studioalbum som alle har mottatt stor anerkjennelse verden
over som musikalske mesterverk med kompleksitet og atmosfære. Hans seneste album heter «Arktis.». Det
ble gitt ut i fjor og har av mange blitt beskrevet som en av hans beste skiver til nå. Så det er lite å fundere
over når Ihsahn går på scenen til Rockefeller under Inferno Metal Festival 2018: dette må du ha med deg!
https://www.facebook.com/ihsahnmusic/
DJEVEL
Det norske black metal-bandet Djevel ble til i
2009 med medlemmer og ex-medlemmer fra
fete band som Koldbrann, Ljå, Orcustus,
Enslaved og Kvelertak. Djevel har gitt ut hele
fire skiver siden den gang. «Norske ritualer»
er Djevels nyeste album og kom i fjor. Ikke
overraskende ble det terningkast seks i Norges
metalbibel; Scream Magazine. Bandet er nå i
gang med neste skive og har allerede slippet
små lydklipp. Djevel har noen forandringer i
besetningen. Trond Ciekals (NettleCarrier) og
Mannevond (Koldbrann) er fremdeles med, og
har nå fått Faust (ex-Emperor, Blood Tsunami,
StudFaust) ombord som tar over som
trommeslager. Vi er spent på den nye skiva til
Djevel og gleder oss til at bandet skal spille på
Inferno Metal Festival for første gang.
https://www.facebook.com/djevelmakt/

WIEGEDOOD
Vi har gleden av å presentere Wiegedood fra
Belgia. Bandet ga ut et solid stykke arbeid
med debutskiva «De Doden Hebben Het
Goed» i 2015. En skive som best kan
beskrives som atmosfærisk black metal med
intens aggresjon og en depressiv aura.
Wiegedood ga ut oppfølgeren til debutskiva i
år, ganske enkelt kalt «De doden hebben het
goed II». Et album som er såpass bra at den
fortjener din oppmerksomhet og derfor ønsker
vi bandet velkommen til Inferno Metal
Festival 2018!
https://www.facebook.com/wiegedood/

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

