VREID, WHOREDOM RIFE OG 1914 TIL INFERNO FESTIVAL 2020
Det er med stor glede vi kan annonsere at Sogndals store sønner VREID er klare for Inferno Metal Festival
igjen etter ti år siden forrige konsert på festivalen. I tillegg kan vi også melde at black metal-band
WHOREDOM RIFE fra Trondheim er klare for festivalen og Ukrainas best bevarte hemmelighet 1914 vil
gjøre sin første konsert her til lands under Inferno Metal Festival 2020.
INFERNO METAL FESTIVAL 2020:
MAYHEM – MARDUK – IHSAHN - KAMPFAR – VED BUENS ENDE – VREID – CADAVER –
MYRKSKOG – BÖLZER – WHOREDOM RIFE – UADA – DJERV – HAMFERÐ – 1914 –
SOLBRUD – SYLVAINE – VALKYRJA
+ MANY MORE TO BE ANNOUNCED
VREID

Vreid sto opp fra asken etter at Windir måtte tragisk gi seg i 2004. Bandet har nå gitt ut åtte glitrende album
og er kjent for heftige konserter. Vreids nyeste mesterverk heter «Lifehunger» og kom i 2018. Albumet viser
et band som fremdeles er sultne og kanskje bedre enn noen gang. Det har gått ti år siden Vreid sist spilte på
Inferno Metal Festival – så vi gleder oss veldig til å ha Vreid tilbake på festivalen i 2020! De har lovet oss et
massivt show – så dette blir en konsert du ikke vil gå glipp av!
https://www.facebook.com/vreidofficial

WHOREDOM RIFE

Whoredom Rife ble til i stillhet i løpet av 2013 og 2014 i utkanten av Nidaros. Bandet ble grunnlagt av V.
Einride og K.R i 2014, basert på en blanding av nyere impulser og ideer som gikk helt tilbake til begynnelsen
av nittitallet. Tanken bak bandet er å blåse nytt liv i den edle kunstformen og livsstilen som vi kjenner som
True Norwegian Black Metal. I 2018 ga bandet ut den kritikerroste «Nid - Hymner av hat» og er nå klare for
å turnere sammen med Behemoth. Whoredom Rife spilte på vår klubbkveld under Inferno Metal Festival i
2017 og det har vært et stort ønske fra publikum om å få bandet tilbake til festivalen!
https://www.facebook.com/Dommedagsryttere/
1914

Det Ukrainske blackened death doom metal-bandet 1914 ga mange metalfans en overraskelse da «The Blind
Leading the Blind» kom ut i fjor. Albumet er et episk krigsalbum av dimensjoner og havnet på mange best-

of-lister i 2018. Som navnet antyder så har 1914 basert konseptet rundt bandet om første verdenskrig. 1914
har aldri før spilt i noen av de nordiske landene, og vi er stolte over å få bandet til å gjøre sin aller første
Norgeskonsert på Inferno Metal Festival 2020!
https://www.facebook.com/1914band/
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: 2250,- 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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