
Det blir klassisk svensk death metal når Unleashed kommer til Norge og Inferno Metal Festival i 
2023. I tillegg kan vi bekrefte det britiske death metal-bandet Ingested og det amerikanske black 
metal-bandet Stormruler for Inferno Metal Festival 2023.

UNLEASHED
Unleashed ble dannet i Stockholm november 1989 
etter at death metal-bandet Nihilist ble lagt ned. 
Unleashed var dermed med å starte den svenske 
death metal-scenen sammen med andre tidlige 
svenske death metal-band som Entombed og 
Dismember. Unleashed består fortsatt av de samme 
medlemmene som var med på 90-tallet og bandet 
har aldri latt seg påvirke av trendene gjennom 
alle disse årene. Det er tolv år siden Unleashed 
opptrådte på Inferno Metal Festival sist – så vi 
ønsker dem velkommen tilbake med stor glede!
https://www.facebook.com/unleashed

INGESTED
Det britiske death metal-bandet Ingested har holdt det gående siden 2006, og har gitt ut seks kritikerroste 
album med brutal death metal og deathcore. I 2022 kommer de med et nytt album som de har kalt «Ashes 
Lie Still». Bandet har kun vært i Norge én gang før, så vi er glade for å ha de med oss på Inferno Metal 
Festival for aller første gang!
https://www.facebook.com/ingesteduk

STORMRULER
Fra St. Louis i USA kommer tomannsprosjektet Stormruler som kombinerer stemning fra black metal med 
forskjellige metalsjangre og inspirasjon hentet fra high-fantasy og historie. Stormruler ga ut debutalbumet 
«Under the Burning Eclipse» i 2019 og de er nå tilbake med sitt andre albumet som de har kalt «Sacred 
Rites & Black Magick». Med dyster stemning og illsinte black metal-riff går vi igjennom opprivende 
historier om krig, død, seier og nederlag. Dette blir første gang Stormruler spiller i Norge!
https://www.facebook.com/StormrulerOFFICIAL

INFERNO METAL FESTIVAL 6. - 9. APRIL 2023
Cannibal Corpse, Godflesh, Dark Funeral, Unleashed, Uada, Odium, Sakis Tolis, Harakiri for the 

Sky, Urgehal, Djevel, Nekromantheon, Mork, Darvaza, Nervosa, Ingested, 1914, Svalbard, Masacre, 
Vredehammer, Lili Refrain, Dwaal, Afsky, Mutilated Tyrant, Stormruler

Flere artister vil bli annonsert snart!

Billetter kjøpes her: tickets.infernofestival.net.

CLARION HOTEL THE HUB – OFFICIAL FESTIVAL HOTEL
Gå til https://www.infernofestival.net/hotel for å bestille hotell og bruk koden INFERNO for rabatterte 
festivalpriser. Disse prissene vil gjelde frem til 6. mars 2023. 

UNLEASHED, INGESTED OG STORMRULER TIL INFERNO 2023

https://www.facebook.com/unleashed 
https://www.facebook.com/ingesteduk
https://www.facebook.com/StormrulerOFFICIAL
http://tickets.infernofestival.net
https://www.infernofestival.net/hotel

