
OBITUARY, ONE TAIL, ONE HEAD OG AUÐN TIL INFERNO 2018
Vi ønsker velkommen til  det legendarisk death metal-bandet OBITUARY som en av våre headlinere på  
Inferno Metal Festival 2018. Vi kan også bekrefte det norske black metal-bandet ONE TAIL, ONE HEAD og 
det islandske black metal-bandet AUÐN til Inferno Metal Festival 2018!

INFERNO METAL FESTIVAL 2018:
EMPEROR – OBITUARY

CARPATHIAN FOREST - DARK FUNERAL – NAPALM DEATH – FLESHGOD APOCALYPSE – 
MEMORIAM – ORIGIN – ONE TAIL, ONE HEAD – NECROPHOBIC – BATUSHKA – AUÐN – 

NORDJEVEL – MEPHORASH – EARTH ELECTRIC- VANHELGD – UADA – ERIMHA

OBITUARY

Det er få band som har hatt så mye å si for death metal som Obituary. Noen av bandets tidlige mesterverk, 
som «Slowly We Rot», «Cause of Death» og «The End Complete», var med å forme genren. Fremdeles den 
dag i dag gir bandet ut noen av de feteste skivene innenfor death metal. Bare sjekke ut det selvtitulerte 
albumet som kom tidligere i år. Obituary har en lang historie, som går helt tilbake til 1984 da de startet opp i 
Tampa, Florida og kalte seg for Xecutioner. Obituary ryddet vei for Tampa death metal-scenen med en 
brutalitet som verden ikke hadde hørt maken til. Obituary har sjeldent vært innom Norge til tross for lang 
fartstid og vi må gå helt tilbake til 1994, på «World Demise Tour», for den forrige Oslo-konserten. Vi er 



derfor veldig stolte over å få disse pionerene av death metal tilbake til Oslo og for Obituarys første opptreden 
på Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/ObituaryBand/

ONE TAIL, ONE HEAD

Det norske black metal-bandet One Tail, One Head har holdt det gående siden 2006. Bandet er en del av 
Nidrosian black metal-scenen i Norge. Med medlemmer fra band som Mare, Behexen, Vemod og Altaar står 
det stemplet kvalitet over hele linja. 24. august slipper One Tail, One Head sin nye 12” vinyl som har fått 
tittelen «FIREBIRDS b/w PROWESS» og kommer på Terratur Possessions. Dette er et band å følge med på 
da det alltid gjør en forbanna god live-opptreden.
https://www.facebook.com/onetailonehead/

AUÐN

Auðn kommer fra den lille bygda Hveragerði som ligger i den sørlige delen av Island. Bandet er kjent for en  
unik atmosfærisk innen black metal med mange vakre melodier. Auðn ble dannet i vinteren 2010, og i 2014 
ga de ut den selvtitulerte debutskiva hos Season of Mist. I fjor tok Auðn Norge og Inferno Metal Festival  
med storm da de spilte sin første konsert her til lands hos oss, som åpnings band på John Dee. I år slipper vi 
dem løs på Rockefeller. Vi ønsker islendingene tilbake for andre runde.

https://www.facebook.com/onetailonehead/
https://www.facebook.com/ObituaryBand/


https://www.facebook.com/audnofficial/

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

https://www.facebook.com/audnofficial/
https://www.scandichotels.no/
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2018-billetter/535875

