
BLOODBATH TIL INFERNO METAL FESTIVAL 2015
Den svenske supergruppen BLOODBATH er klare for Inferno Metal Festival 2015! Bandet har holdt den 
klassiske svenske death metal-soundet i live med noen av de mest kjente svenske metal-artistene om bord. 
Tidligere har blant andre Dan Swanö (Edge of Sanity), Mikael Åkerfeldt (Opeth), Anders Nyström (Katatonia),  
Jonas Renske (Katatonia),  Peter Tägtgren (Hypocrisy) og Martin Axenrot (Witchery) vært  innom bandet. 
Dagnes besetning vil dog bli annonsert på et senere tidspunkt. Se bort i fra store navn; fordi deres musikk  
overgår det meste, og dette bandet er helt suverent! Dette blir deres tilbakekomst til scenen etter 5 år og  
endelig tar bandet turen til Norge og Inferno Metal Festival!

Tidligere  annonserte  artister:  BEHEMOTH,  ENSLAVED,  MY  DYING  BRIDE,  SEPTICFLESH og 
ANTICHRIST.

BLOODBATH

(Medlemmene vil bil annonsert på et senere tidspunkt og bildet presenterer ikke dagens besetning.)

Vi må tilbake til 1998 da Bloodbath ble dannet av en gruppe kompiser som alle hadde til felles at de digget  
old school death metal  i  stilen til  gammel Entombed og alle godsakene som kom fra Tampa-området  i  
Florida. Kameratgjengen var allerede velkjent fra andre band, som Edge of  Sanity,  Opeth og Katatonia.  
Bandet har siden den gang hadde flere forskjellige medlemmer innom – også de fra kjente Svenske band –  
men de har alltid klart å holde kvaliteten oppe. Boken Swedish Death Metal beskriver bandet med «And they 
sound so good. Pure old school violent death metal in the vein of early Entombed, it will make your ears 
bleed. I wish they would all just quit their other bands and go full speed ahead with Bloodbath».
http://bloodbath.biz

http://bloodbath.biz/


INFERNO METAL FESTIVAL 2015
2015 markerer Inferno Metal Festival sitt 15 års jubileum. Dette skal vi ferie i stor stil ved å holde 
tidenes beste festival i hele vår femten års historie. Inferno Metal Festival er den eldste og største 
metal-festival i Norge og en av de viktigste ekstrem-metal-festivalene i Europa. Vi er stolte over å 
ha denne posisjonen, og vi vil fortsette å fronte norsk metal og ta i mot band fra hele verden til  
Norge. Inferno Metal Festival 2015 vil avholde rundt 40 konserter i løpet av fire dager fra 1. til 4. 
april. Vi lover tidenes fest og gleder oss til å ta imot publikum fra nær og fjern!

BILLETTER:
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld) 1500,- Kr. (inkludert billettavgift) 
http://www.billettservice.no/event/435491
3-dags festivalpass (uten klubbkveld) 1250,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.billettservice.no/event/435501
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81533133
http://www.infernofestival.net / http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival
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