
LÅTA SOM FORANDRET VERDEN MED VREID
Musikk kan forandre verden! Det finnes låter som gjør mer enn å bare underholde – de forandrer verden. I
samarbeid med Inferno Metal Festival inviterer Nobels Fredssenter til en pågående serie om sanger som har
betydd mye  for verden.  «Låta som forandret  verden» er  en arrangementserie hvor artister  og band som
Honningbarna, MYRA, Amanda Delara og Silje Halstensen fra Bendik har deltatt.  Det blir nå metal  på
fredssenteret når selveste Vreid har funnet frem en låt med temaet ytringsfrihet, som de vil gjøre sin tolkning
av.  Asbjørn  Slettemark,  kjent  norsk  musikkjournalist  og  TV-personlighet,  vil  introdusere  låten  og  være
ordstyrer for den påfølgende debatten. Konserten vil også inneholde flere av Vreids egne låter.

NOBELS FREDSSENTER
TIRSDAG 7. APRIL 18:00
NOK 150,- (Inkluder billettavgift)

VREID

Vreid sto opp fra asken etter at det legendariske norske black metal-bandet Windir måtte tragisk gi seg da
vokalisten døde i 2004. Også Vreid har gjort seg bemerket og bandet har nå gitt ut åtte glitrende album og er
kjent for sine 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.
https://www.facebook.com/vreidofficial 

https://www.facebook.com/vreidofficial


Toril Rokseth  fra Nobels Fredssenter:
Vi på Nobels Fredssenter ønsker å bidra til at folk som kommer til Oslo for å være med på kultur-
arrangementer også får oppleve noe av det andre byen har å tilby, sier programsjef Toril Rokseth ved Nobels 
Fredssenter.  -Gjennom samarbeidet med Inferno tilbyr vi en ny arena for denne typen musikk, samtidig som 
vi ønsker å få frem at musikk kan være mer enn underholdning – den kan faktisk forandre verden.

Asbjørn Slettemark:
Helt siden starten av prosjektet med Låten som forandret verden har det bydd på overraskelser, moro, ny 
kunnskap og ikke minst noen vanvittige sterke og fengende coverlåter. Å gjøre det i anledning Inferno, en 
festival jeg selv har vært begeistret gjest på, føles helt naturlig. At det i tillegg blir med Vreid, et band jeg har
fulgt både som fan og journalist gjennom de siste 15 årene, gjør det ekstra moro og interessant. Jeg er 
ulidelig spent på hvilken låt de skal velge, spille og prate om.

Jarle Hváll Kvåle from Vreid:
Med Vreid har me alltid likt utfordringar og prøve nye ting. Me fann det derfor spennande då Inferno 
festivalen saman med Nobels Fredssenter utfordra oss på å tolke ei låt som forandra verda. Temaet 
Ytringsfrihet har vore relevant sidan oppstarten av rocken, og er i aller høgste grad relevant og aktuelt i dag. 
Mykje har endra seg sidan rocken herja som nytt og rebelsk fenomen på 60-talet, men framleis den dag i dag 
er ytringsfrihet eit omstridt tema. Så kanskje verda har stått stille dei siste 60 åra. Me takkar for oppdraget. 
Vreid ser fram til å grave i rockehistorias mange fantastiske låtar, og er klare for å framføre vår låt på 
fredssenteret i April.

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  detaljer  eller  til
https://www.nordicchoicehotels.com/hotell/?search=inferno-no for bestilling.

https://infernofestival.net/no/festival/hotel.aspx
http://tickets.infernofestival.net/

