
Det er med stor glede vi kan ønske Cannibal Corpse, Odium, Harakiri for the Sky, Djevel, 
Nekromantheon, Darvaza, Nervosa, Lili Refrain, Svalbard, Dwaal og Mutilated Tyrant velkommen 
til Inferno Metal Festival 2023!

CANNIBAL CORPSE
Det amerikanske death metal-bandet Cannibal Corpse kjenner alle metalfans til – de er et av tidenes 
bestselgende death metal-band. Klassiske skiver som «Eaten Back to Life», «Butchered at Birth», «Tomb 
of the Mutilated» og «The Bleeding» blir sett på som landemerker i death metal-historien! Cannibal 
Corpse lager fortsatt fantastisk death metal og bandets siste album «Violence Unimagined» viser et band 
som fremdeles er blodtørstig! Dette blir Cannibal Corpse sin aller første gang på Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/cannibalcorpse

ODIUM
Det norske symfoniske black metal-bandet Odium startet i 1994. Bandet ga bare ut ett album – «The 
Sad Realm of the Stars» i 1998. Medlemmene forsatte i flere forskjellige band som Myrkskog, Emperor, 
Grimfist og Funeral. I 2018 opptrådte Odium på Inferno Metal Festival for å feire jubileet til «The Sad 
Realm Of The Stars». Nå er de tilbake for nok en konsert!
https://www.facebook.com/odiumrealm

HARAKIRI FOR THE SKY
Den østerrikske duoen Harakiri for the Sky har tatt black metal inn i nye territorier helt siden oppstarten 
i 2011. Debutalbumet deres etablerte en unik sound og har gjennom årene skapt post-black metal som er 
like melankolsk som den er aggressiv. Dette blir Harakiri for the Sky første konsert i Oslo og på Inferno 
Metal Festival!
https://www.facebook.com/HarakiriForTheSky

DJEVEL
Djevel er et band som skaper essensen av klassisk norsk black metal – med et rått og upolert lydbilde. 
Djevel har gitt ut flere flotte album siden 2011 og deres siste mesterverk «Tanker som rir natten» vant til 
og med Spellemannsprisen i 2022.
https://www.facebook.com/djevelmakt

NEKROMANTHEON
Det norske thrash metal-bandet Nekromantheon er blant Norges beste innen sjangeren. Bandet tok 
scenen med storm da de ga ut de to første albumene i 2010 og 2012. Ikke før i 2021 kom bandet ut med 
sitt tredje album «Visions of Trismegistos» til stor glede for både fans og kritikere. Dermed er det på tide 
å få bandet tilbake til Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/nekromantheonofficial

DARVAZA
Den italiensk-norske duoen Darvaza serverer rå og uhøvla black metal. De to medlemmene er kjent fra 
andre band som som Chaos Invocation, Deathrow, Behexen, Beyond Man og Mare. Darvaza har gitt ut 
flere EP-er før deres debutalbum «Ascending into Perdition» ble utgitt i 2022.
https://www.facebook.com/Darvaza.blackmetal

FØRSTE BAND KLARE FOR INFERNO 2023



NERVOSA
Det brasilianske thrash metal-bandet Nervosa har gitt ut flere nydelige album siden starten i 2012. Deres 
siste album «Perpetual Chaos» ble utgitt i 2021 og er et beist av en skive. Deres aggressive form for thrash 
metal er ren glede å lytte til og gir grobunn for noen heftige show. Dette blir Nervosas første gang på 
Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/nervosa

LILI REFRAIN
Lili Refrain er en musiker med base i Roma i Italia. Siden 2007 har hun drevet med soloprosjekt sitt 
der hun bruker elektrisk gitar, vokal, perkusjon, synth og loops uten å bruke noen datamaskin eller 
forhåndsinnspilte spor. Hennes mesterlige teknikk og hennes raffinerte smak gir lytterne en sjelden 
opplevelse utover grensene til enhver sjanger. Dette blir Lili Refrain første gang på Inferno Metal Festival.
https://www.facebook.com/lilirefrain

SVALBARD
Svalbard er et engelsk post-metal-band fra Bristol som ble dannet i 2011. Bandet blander musikksjangre 
som alternativ, post-metal, post-hardcore, black metal og noen ganger post-rock og hardcore. Metal 
Hammer skrev om bandet: “en av de lyseste gnistene i britisk hardcore”. Dette blir bandets første opptreden 
på Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/svalbarduk

DWAAL
Det blir norsk sludge doom metal fra seksmannsbandet Dwaal på Inferno Metal Festival 2023. Bandets 
blanding av sludge, doom og post-metal gir en hypnotisk vegg av lyd som veksler mellom kvelende tyngde 
og transefremkallende melankoli. Dystre riff, episk atmosfære og fortvilet vokal, avbrutt av minimalistiske 
lo-fi-melodier. Første gang på Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/dwaaldoom

MUTILATED TYRANT
Mutilated Tyrant er et black metal-band fra Navajo Nation. Du har kanskje sett dette bandet i den 
utmerkede NRK-dokumentaren «UXA - Thomas Seltzers Amerika» hvor de gjorde stor inntrykk. Vi er 
glade for å kunne få Mutilated Tyrant til Norge for aller første gang!
https://www.facebook.com/mutilatedtyrant

INFERNO METAL FESTIVAL 6. - 9. APRIL 2023
Cannibal Corpse, Odium, Harakiri for the Sky, Djevel, Nekromantheon, Darvaza, Nervosa, Lili 

Refrain, Svalbard, Dwaal, Mutilated Tyrant

For tickets go to: tickets.infernofestival.net.

http://tickets.infernofestival.net

