
Som mange allerede har fått med seg så har UADA kansellert hele sin Europa-turné – som 
dessverre også inkluderer Inferno Metal Festival. Deres offisielle uttalelse kan leses på 
deres egen Facebook-side. Den gode nyheten er at det legendariske viking metal-bandet 
EINHERJER overtar plassen på Inferno Metal Festival 2022. I tillegg kan vi melde at det 
danske death doom-bandet KONVENT vil bli flyttet til John Dee, og fylle plassen til 1914, 
mens det tyske melodiske death metal-bandet HIRAES vil fylle plassen på Vaterland scene.

EINHERJER
Da Einherjer startet opp i 1993 var norsk black 
metal på vei til å eksplodere. Einherjer gikk 
sine egne veier og var med å forme det som 
skulle bli kjent som viking metal. Med musikk 
og tekster inspirert av gammel norrøn mytologi 
skapte Einherjer sin egen stil. Bandet har gitt 
ut flere klassiske album som «Dragons of the 
North», «Odin Owns Ya All» og «Norwegian 
Native Art». Bandets rekke med fete album 
strekker seg helt frem til i dag – da de ga ut 
den fantastiske «North Star» i fjor. Det er ti år 
siden Einherjer spilte på Inferno Metal Festival – men atter en gang skal vi få høre viking-låtene 
ruve over Inferno igjen!

HIRAES
Det tyske melodiøse death metal-bandet Hiraes slapp debutalbumet «Solitary» i fjor. Bandet sto 
opp fra askene til Dawn of Disease da de ble oppløst i 2020. Til forskjell fra sistnevnte så har den 
fantastiske vokalisten Britta Görtz tatt over mikrofonen. Fans av band som Arch Enemy og Amon 
Amarth må sjekke ut Hiraes når de spiller på Inferno for første gang!

INFERNO METAL FESTIVAL 14. - 17. APRIL 2022
Kreator, Mayhem, Venom, Gorgoroth, Triumph of Death,  Taake, Marduk, Ihsahn, Gorgoroth, 

Kampfar, Ved Buens Ende, Vreid, Einherjer, Cadaver, Myrkskog, Oranssi Pazuzu, Asphyx, 
Benighted, Bølzer, Dark Fortress, Tulus, Order, Whoredom Rife, Djerv, Hamferd, Dyscarnate, 

The Great Old Ones, Solbrud, Sylvaine, Valkyrja, Asagraum, Nyrst, Isvind, From The Vastland, 
Regarde Les Hommes Tomber, Nachash, Konvent, Xenoblight, Ulvehyrde, Kosmos Brenner, 

Sovereign, Gnida, Eridu, Zifir, Livløs, Hiraes

For tickets go to: tickets.infernofestival.net.

EINHERJER ERSTATTER UADA

http://tickets.infernofestival.net

