
 

INFERNO KICK OFF 2012:  
VESEN, TROLLFEST, BULK, DEAD TROOPER - LØRDAG 28 JANUAR PÅ JOHN DEE 
Gjør dere klare for nyårets mørkeste og mest hardtslående fest når INFERNO sparker i gang året 
med slipp av fullstendig line-up for 2012, VESEN, TROLLFEST, BULK, DEAD TROOPER på scena og 
infernalsk stemning utover de små timer med DJ SATAN bak spakene. I tillegg slippes 2012 utgaven 
av samleobjektet INFERNO Magasinet og vi lader opp til nok en beksvart ekstrem påske med et 
kick off av diabolske dimensjoner! Dørene åpner 20:00, billetter kr 200,- (+avgift) i salg nå på 
www.billettservice.no. Begrenset antall! 
 
INFERNO FESTIVALEN ønsker alle velkommen til nok en svart metalpåske i Oslo fra 4.-7. april 2012 
– Fire dager og helvetes mange band! 
 
VESEN: 
VESEN ble dannet I 98/99 på Skogbygda med den eneste hensikt å spy ut black thrash av verste sort! 
Etter et par demoer og line-up skifter ga bandet ut sin første 8 og selv-finansierte) full lengder «Ugly» 
i 2005. Bandet fikk snart et navn i den norske undergrunns scena og i 2009 kom oppfølger albumet  
«Desperate Mindless Aggression» og tredje albumet «Goat Carcass Rising» fulgte i 2011.  Gjør dere 
klare for black thrash rett fra Norges skoger! http://www.myspace.com/uglyvesen 
 
TROLLFEST: 
Med musikere fra så forskjellige band som Pantheon I, Kitchie Kitchie Ki Me O, Powersword og 
Sarkom tar ikke bare TrollfesTs medlemmer med seg et godt stykke erfaring og de ferdighetene som 
trengs til å traktere instrumenter som trekkspill, banjo og saksofon, men også en allsidighet som har 
latt bandet skape noe som er helt eget. TrollfesT-soundet  beskrives som ”True Norwegian Balkan 
Metal”, bandets selvdefinerte sjangeruttrykk, har helt klare antydninger til den mer ekstreme siden 
av metal i tillegg til et godt stykke tradisjonell folkemusikk. TrollfesT er kjent for sin glede og 
entusiasme i alt de gjør enten det dreier seg om innspilling i studio, eller live-show – bare å glede seg 
til ekte Trollfest på INFERNO kick off!  http://www.trollfest.com 
 
BULK: 
I 2004 ble Bulk født med navlestrengen rundt halsen i et helvetshøl av et øvingslokale i Oslo. Den 
musikalske idèen var knapt utviklet før PA-en stod i flammer, men verken brann, gass, sopp eller 
annet faenskap kan stoppe genuin, høylytt bulldosermetall. Live-showene går på høyoktan, har spilt 
utallige, energiske mayhem-gigger i fedrelandet og "over there". Bandet spilte bla på Norges største 
festival Hovefestivalen 2010 og nå kan de også tilføye den legendariske Los Angeles klubben Whisky 
a GO GO på cv-en.  Bulk leverer hard stoner metal av beste sort og vil løfte taket på John Dee denne 
kvelden! www.myspace.com/bulk1 
 
DEAD TROOPER 

Oslos thrash helter Dead Trooper  ble dannet i 2000. Bandet har turnert Europa med Susperia og 
i 2009 slapp de debut skiva “Cynisist” til strålende kritikker. I disse dager jobber de med 
oppfølger albumet «Erector» og har med seg folk fra band som Enslaved, Keep of Kalessin, 
1349, Trollfest og Myrskog. Dead Trooper spiller groovy, aggressiv thrash metal og har et 
helt avsindig driv på scena – gled dere! http://www.facebook.com/deadtrooper 
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INFERNO METAL FESTIVAL 2012 
Inferno er en internasjonal ekstrem metal festival som arrangeres 4.-7.april, i Oslo. Omtrent 50 
konserter avholdes på Rockefeller og John Dee med klubbscener på Blå, Rock In, Victoria Unholy og 
Revolver. Siden starten i 2001 har festivalen vært med på å styrke norsk metal som sjanger både i inn 
– og utland og gitt metalfolket en verdifull møteplass med konferanser, expo og fire dager med 
helvetes bra musikk!  
 
BILLETTER: Billettservice/www.billettservice.no Phone: + 47 815 33 133  
Festival pass   1.305,-(+avgift), Dagspass   465,-(+avgift), Klubbdag    220,-(+avgift)  

www.infernofestival.net / www.facebook.com/InfernoMetalFestival 
 

For ytterligere informasjon, uttalelser, foto o.l. vennligst kontakt presseansvarlig Runa Lunde 
Strindin, e-post runa@infernofestival.net/ mobil 986 17 177. 
Presse/foto/logo/ web-banners: http://www.infernofestival.net/festival/press.aspx 

 
FAKTA - Inferno Metal Festival 

Norges største metal festival 
Arrangeres hvert år i påsken, i Oslo. 
4 dager – 50 band 
To hovedscener: Rockefeller og John Dee 
Klubber: Rock In, Blå, Victoria, Unholy og Revolver 
1500 billetter solgt til hver dag. 
 
Tidligere headlinere 

Emperor, Dimmu Borgir, Mayhem, Immortal, Satyricon, Gorgoroth, 
Destruction, Morbid Angel, Dissection, Candelmass, Opeth, Cathedral, 
Paradise Lost og Children of Bodom. 
 
Stor internasjonal oppslutning 
30%  av publikummet kom fra utlandet i 2010. I tilegg til metalfans fra 
hele Europa, har festivalen også besøk av publikum fra land som 
USA, Argentina, Japan, India og Australia som bruker sin påskeferie til 

å besøke Inferno 
 
Bred internasjonal media dekning 
Vanligvis 150 media-akkrediterte fra hele verden bl.a  Metal Hammer 
(Germany, Spain & UK), Terrorizer, Rock Hard og Sweden Rock  
 
Stor internasjonal bransje deltakelse: 
På dagtid arrangeres Inferno Music Conference med paneldebatter, 

foredragsholdere, speed-meeting sessions osv.  
 
Andre aktiviteter under Inferno 

 Eget festivalhotel – forbeholdt Inferno fylt med tilbud for både 
publikum og media 

 Black Metal Bus Sightseeing. 
 Stands, INFERNO film, kunstutstillinger, tattoo osv. 

 
Foto: Mira Born, Viktor Jæger og Andrew Parker. For flere bilder og andre formater 
kontakt: runa@infernofestival.net 
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