BLOODBATH, COR SCORPII OG SUPERLYNX TIL INFERNO 2019
Det svenske death metal-bandet BLOODBATH er klar for Inferno Metal Festival 2019. Bandet er velkjente
for fans av sjangeren og har med seg medlemmer fra kjente band som Paradise Lost, Opeth, Katatonia og
Craft. Vi bekrefter også Sognametal-bandet COR SCORPII og de norske doom-heltene i SUPERLYNX!
INFERNO METAL FESTIVAL 2019:
OPETH – DIMMU BORGIR – BLOODBATH – TAAKE – 1349 – VOMITORY – GAAHLS WYRD –
CARACH ANGREN – BATUSHKA – TRIBULATION – IMPALED NAZARENE – THE BLACK
DAHLIA MURDER – MISÞYRMING – ARCHGOAT – URFAUST – COR SPORPII – CULT OF
FIRE – SVARTTJERN – THE RUINS OF BEVERAST – DER WEG EINER FREIHEIT – SKOGEN
– DVNE – INCULTER – VALKYRJA – CARONTE – SUPERLYNX – SHAKMA – AVAST
BLOODBATH

De svenske death metal-legendene i Bloodbath er tilbake! Merk datoen 26. oktober i din kalender for
kommer bandets femte skive ut. Albumet har fått navnet «The Arrow of Satan Is Drawn» og er herlig brutal i
god gammel svensk death metal-tradisjon. Medlemmene av bandet er Nick Holmes (Paradise Lost), Martin
Axenrot (Opeth), Jonas Renske (Katatonia), Anders "Blakkheim" Nyström (Katatonia) og Joakim Karlsson
(Craft). Sjekk ut bandets nye album når det er ute og få med deg Bloodbath når bandet igjen er klare for
Inferno Metal Festival 2019!

https://www.facebook.com/bloodbathband/
COR SCORPII

Cor Scorpii ble startet av Gaute Refsnes etter at Windir gjorde sin siste konsert i Oslo i 2004. Cor Scorpii
forsatte i det samme musikalske landskapet som Windir opererte i – gjerne kjent som Sognametal – noe som
vil si melodisk black metal med elementer av folk og klassisk musikk. Cor Scorpii har nylig utgitt sin andre
skive – ti år etter at debutalbumet «Monument» ble utgitt. Bandets nyeste mesterverk har fått navnet «Ruin»
og viser Cor Scorpii i en mer variert utgave enn de var på debuten, med sterke melodier og aggressive riff. Vi
ønsker Cor Scorpii velkommen tilbake til Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/officialcorscorpii/
SUPERLYNX

Om du liker din metal seig som sirup så har Superlynx alt det du trenger! Bandets psykedeliske doom metal
er fylt med tung atmosfære og låter helt unikt. Den norske trioen består av Pia Isaksen, Ole Teigen (ex-

Dødheimsgard) og Daniel Bakken (Magenta). Superlynx' debutalbum “LVX” ble utgitt i 2016 og bandet har
nettopp spilt inn oppfølgeren som forventes å bli utgitt tidlig neste år. Få med deg Superlynx når de spiller på
Inferno Metal Festival for aller første gang.
https://www.facebook.com/superlynxovdoom/
INFERNO METAL FESTIVAL 2019
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. Inferno 2019 blir den 19. utgaven av festivalen
som stadig er under utvikling. Inferno 2018 var utsolgt og en stor suksess med alle fire dagene på
Rockefeller og John Dee for første gang.
INFERNO MUSIC CONFERENCE
Inferno Music Conference har i mange år vært en viktig arena for metallmusikkindustrien i Skandinavia og
resten av verden generelt. 2019-utgaven av IMC vil bli avholdt på Inferno Festivalens partnerhotell, Clarion
Hotel The Hub. Hovedmålet med Inferno Music Conference er å utvide og dele kunnskap om de ulike
aspektene i bransjen. I samarbeid med Music Norway, MØST, Utenriksdepartementet og Clarion Hotel Hub,
ønsker vi deg velkommen til Inferno Music Conference 2019. Et begrenset antall delegatpass er nå
tilgjengelig via Ticketmaster.
BILLETTER
4 Dagerspass: 2250,- NOK
Dagspass: 750,- NOK
IMC-pass: 680,- NOK
http://tickets.infernofestival.net
CLARION HOTEL® THE HUB - OUR OFFICAL FESTIVAL HOTEL
Clarion Hotel The Hub er nyoppusset og klar for å tas i
bruk for Inferno Metal Festival 2019. Dette er hotellet
som tidligere var vårt offisielle festivalhotell og gikk
under navnet Royal Christiania. Hotellet åpner mars
2019 så hotellet vil være splitter nytt når vi tar det i bruk
for Inferno. Det nyoppussete hotellet vil ha langt større
fokus på eventer og konferanser enn tidlige.
The Inferno family; artister og fans, media og
musikkindustrien samles de fire dagen som vil bestå av
massevis av aktiviteter, festing og en god natts søvn. I
løpet av uken kan du her oppleve Inferno pre- og etterfester i baren, black-metal-frokost, Inferno-utstillinger
og mengder av godsaker for våre gjester.
The Hub ligger like ved jernbanestasjonen og er en kort gåtur til Rockefeller. Når hotellet åpner i mars 2019
vill det være 810 moderne hotellrom, 24 møterom og 2 bar og restauranter.
Det tilbys egne festivalpriser mellom 14. april og 22. april.
For mer informasjon gå til http://infernofestival.net/no/festival/hotel.aspx.

