DARK FORTRESS, TULUS OG GOLDEN CORE TIL INFERNO 2020
Det tyske melodiøse black metal-bandet DARK FORTRESS, en av Norges tidlige black metal-band TULUS
og den norske stoner metal-duoen GOLDEN CORE, er alle bekreftet til Inferno Metal Festival 2020.
INFERNO METAL FESTIVAL 2020:
KREATOR – MAYHEM – VENOM – GORGOROTH – MARDUK – IHSAHN - KAMPFAR – VED
BUENS ENDE – VREID – CADAVER – MYRKSKOG – RUSSIAN CIRCLES – BÖLZER –
BENIGHTED – DARK FORTRESS – TULUS – WHOREDOM RIFE – UADA – DJERV –
HAMFERÐ – TORCHE – DYSCARNATE – 1914 – SOLBRUD – SYLVAINE – VALKYRJA –
ASAGRAUM – XENOBLIGHT – GOLDEN CORE
+ MORE TO BE ANNOUNCED
DARK FORTRESS

Det tyske black metal-bandet Dark Fortress ble til i 1994 og har siden da etablert seg som et av de fremste
tyske black metal-banden grunnet intense konserter og en god rekke med kritikerroste album. Dark Fortress
har aldri tatt oppgaven med å lage et nytt album lett, og hvert album er av høy i kvalitet med mye relevans og
autentisitet. Forvent deg en episk opplevelse når tyskerne drar deg inn i et mørkt univers der alt kan skje.
Dette blir Dark Fortress sin første konsert i Norge.
https://www.facebook.com/officialdarkfortress/

TULUS

Tulus er et norsk black metal-band som ble dannet helt tilbake i 1991. Tulus rakk å gi ut tre klassiske album
før de la bandet på is i 2000 da bandets medlemmer lagde et helt nytt band de kalte for Khold. I 2006 var
endelig Tulus tilbake og året etter ga de ut «Biography Obscene». Dette førte til en eksklusiv konsert på
Inferno i 2008, hvor de holdt bandets andre konsert (bandets første konsert var på Mars i 1999). I 2012 slapp
bandet ut skiva «Olm og bitter» og i 2014 gjorde de nok en eksklusiv konsert på Inferno Metal Festival.
Tulus jobber nå med nye låter og bandets neste album vil komme ut mars/april i 2020 på Soulseller Records.
Så da er det på plass med en av disse meget sjeldne konsertene til Tulus på Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/Tulus-552774808225210/
GOLDEN CORE

Golden Core er en norsk stoner doom metal-duo. Bandet ble dannet i 2014 da medlemmene kun var ni og
elleve år gamle. Debutalbumet, «Norwegian Stoner Machine», kom ut i 2016. Golden Core har vært en
gjenganger på norske scener rundt om i landet. Fans av stoner og doom metal anser dem som et av de mest
lovende nye banda innen sjangeren. Golden Core kommer med den nye skiva «Fimbultýr» 1. november på
Fysisk Format Records. Dette blir bandets første konsert på Inferno Metal Festival.

https://www.facebook.com/goldencoreband/
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, Colombia, 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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