BENIGHTED, DYSCARNATE OG ASAGRAUM TIL INFERNO 2020
Vi kan bekrefte det franske death metal-bandet BENIGHTED, death metal-trioen fra Stor-Britannia
DYSCARNATE og det nederlandske black metal-bandet ASAGRAUM til Inferno Metal Festival 2020!
INFERNO METAL FESTIVAL 2020:
VENOM – MAYHEM – MARDUK – IHSAHN - KAMPFAR – VED BUENS ENDE – VREID –
CADAVER – MYRKSKOG – BÖLZER – BENIGHTED – WHOREDOM RIFE – UADA – DJERV –
HAMFERÐ – DYSCARNATE – 1914 – SOLBRUD – SYLVAINE – VALKYRJA – ASAGRAUM
+ MANY MORE TO BE ANNOUNCED
BENIGHTED

Benighted ble i 1998 dannet av medlemmer som spilte i band som Dishumanized, Darkness Fire og
Osgiliath. Da bandets debutskive kom 2000 ble den godt mottatt og ikke lenge etter ble Benighted
hovedprosjektet til medlemmene. Med energiske konserter av den brutale sorten fikk Benighted kjapt en
voksende fanbase. Franskmennenes gode rykte gjorde at det heller ikke sto på tilbudene fra store europeiske
festivaler som Neurotic Death Fest, Hellfest, Wacken, Brutal Assault, Summer Breeze og Inferno Festival.
Det er mer enn ti år siden bandet spilte på Inferno – så vi ønsker dem velkommen tilbake til Inferno Metal
Festival 2020!
https://www.facebook.com/brutalbenighted/

DYSCARNATE

Dyscarnate er en death metal-trio fra Stor-Britannia som startet i 2003 under navnet Incarnate. Bandets
nyeste album, «With All Their Might», kom i 2017, og fikk strålende respons fra fans og presse. Dette har
ført til at bandet har turnert Australia, Europa, Indonesia, Israel, Russland og mange andre land de to siste
årene. Dette blir Dyscarnate sin første opptreden på Inferno Metal Festival. Så få med deg Dyscarnate når de
endelig kommer til Norge!
https://www.facebook.com/Dyscarnate/
ASAGRAUM

Asagraum ble dannet høsten 2015 av vokalist og gitarist Obscura som tok med seg T. Kolsvart på trommer.
Bandets mål var å ta det beste fra den sataniske 90-talls bølgen og blande inn mer psykedeliske elementer. En
tre spors promo kom ut i 2017. Ikke lenge etter ga bandet ut debutalbumet «Potestas Magicum Diaboli», som
var innspilt i svenske Necromorbus Studio og utgitt på KVLT records i September 2017. Asagraum kommer
med en flunkende ny skive med tittelen «Dawn of Infinite Fire» 13. september på Edged Circle Productions.
Dette blir bandets første konsert på Inferno Metal Festival.
https://www.facebook.com/asagraum/
INFERNO METAL FESTIVAL 2020
Inferno Metal Festival 2020 markerer festivalens 20 års jubileum. Festivalen er den lengstlevende
metalfestivalen på norsk jord og en av den viktigste innenfor extreme metal verden over. Vi er stolte over å
holde denne posisjonen og vil forsette å fronte norske metal-band samtidig som vi sørger for å få band fra
alle verdens hjørner til Norge. Inferno Metal Festival holdes over fire hele dager på Rockefeller Music Halls'
to scener Rockefeller og John Dee hver eneste påske. Festivalen har vært utsolgt de siste årene og over
halvparten av publikum kommer fra utlandet. Billettsalget inkluderer land som Kina, Australia, Chile, Japan,
Taiwan, Canada, USA, Columbia, Argentina og mange mange flere.
BILLETTER
4 dagers billett: 2500,- NOK
Dagsbillett: 800,- NOK
http://tickets.infernofestival.net
CLARION HOTEL® THE HUB – OFFISELT FESTIVALHOTELL
Infernos offisielle hotell for 2020 er Clarion Hotel - The Hub. Få rabatt ved å bestille nå ved å bruke
bookingkoden INFERNO.
På hotellet vil både Infernos crew, artister og publikum bo under festivalen. Hotellet er også hjem til
konferansedelen av programmet kalt Inferno Music Conference. I tillegg vil du finne DJ-er i baren både før
og etter festivalen.
Gå
til
https://infernofestival.net/no/festival/hotel.aspx
for
flere
https://www.nordicchoicehotels.com/hotell/?search=inferno-no for bestilling.
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