
DIMMU BORGIR TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2019
Det er med stor stolthet at vi nå kan annonsere et av Norges aller største black metal-band til Inferno Metal
Festival 2019: DIMMU BORGIR! Få andre norske band har hatt så stor suksess som Dimmu Borgir og med
en helt ny skive ute, «Eonian», er bandet klare for å komme tilbake til Infernofestivalen! Dette kommer til å
bli en intens opplevelse som må oppleves.

Dimmu Borgir er entusiastiske over å spille på Inferno igjen. Silenoz legger til: “Vi er spente og stolte over å
kunne annonsere vår tilbakekomst til Inferno Festival i 2019! Det er lite som slår det følelsen, å opptre på
hjemmebane, der man deler energien og atmosfæren med det lojale Inferno-publikummet!”

INFERNO METAL FESTIVAL 2019:
DIMMU BORGIR – TAAKE – 1349 – VOMITORY – GAAHLS WYRD – CARACH ANGREN –

BATUSHKA  –  TRIBULATION – MISÞYRMING – ARCHGOAT – URFAUST –  CULT OF FIRE –
SVARTTJERN – THE RUINS OF BEVERAST – DER WEG EINER FREIHEIT – SKOGEN –

VALKYRJA – SHAKMA – AVAST 

DIMMU BORGIR

Dimmu  Borgir  startet  i  1993  og  har  til  nå  utgitt  hele  10  studioskiver  som  har  solgt  flere  millioner
eksemplarer på verdensbasis. Flere av de har klatret opp på toppen av VG-lista og bandet har flere ganger
vært innom Billboards i USA. Det som er langt viktigere er at bandet er en pioner innen symfonisk black
metal og har banet vei for extreme metal verden over. Dimmu Borgir er et av de virkelige hardtarbeidene



bandene og har fortjent  all  suksess de kan få.  Det  skulle ta 7 år  for å få laget  bandets nye mesterverk
«Eonian». Noe som har vært verdt ventetiden da albumet tar Dimmu Borgir til nye høyder. «Eonian» fikk
velfortjent full pott i flere norske medier, som Scream Magazine, Norway Rock Magazine og Gaffa. Dimmu
Borgir har allerede triumfert rundt om i verden med deres nye show – blant annet på Wacken Open Air for
75000 tilskuere. Bandet kommer tilbake til Inferno Metal Festival for en intens, intim og unik konsert på
hjemmebane.
https://www.facebook.com/dimmuborgir/

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.

BILLETTER
Vi selger nå festivalpass til 2000,-. Disse billettene er tilgjengelige i en begrenset mengde og for en begrenset
tidsperiode. Når disse billettene er utsolgt vil prisen heves til 2250,- for festivalpass. Dagsbilletter legger ut
på et senere tidspunkt.
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.
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