
PRIMORDIAL, INSIDIOUS DISEASE OG SLAGMAUR TIL INFERNO 2017
Flere  band  er  bekreftet  for  Inferno  Metal  Festival  2017.  Først  ut  er  Irlands  mest  kjente  black  metal-band; 
PRIMORDIAL. I tillegg har vi death metal-supergruppen INSIDIOUS DISEASE med medlemmer og eks-medlemmer 
fra band som Napalm Death, Nile og Dimmu Borgir. Sist, men ikke minst, presenterer vi avantgarde black metal-bandet 
SLAGMAUR som snart er skiveaktuelle med «Thill Smitts Terror».

INFERNO METAL FESTIVAL 2017:
CARCASS – ABBATH – BORKNAGAR – PRIMORDIAL - RED HARVEST – HELHEIM – 

INSIDIOUS DISEASE – SLAGMAUR – FURZE – INFERNAL WAR – ZHRINE – 
PILLORIAN – TANGORODRIM – WHIP – NACHASH

PRIMORDIAL

Det Irske black metal-bandet Primordial ble dannet i 1987 under navnet Forsaken, som på den tiden covret klassikere  
fra band som Bathory og Venom. I 1993 skiftet bandet navn til Primordial og i 1995 var debutalbum «Imrama» ute. 
Bandet høstet lovord fra tidlig start, men ikke før i 2007, da skiva «To The Nameless Dead», var ute på markedet ble  
Primordial verdenskjent. Siden da har Primordial spilt rundt i hele verden, fra store festivaler til mindre klubbkonserter,  
og det er på høy tid bandet returnerer til Inferno Metal Festival!
https://www.facebook.com/primordialofficial/

https://www.facebook.com/primordialofficial/


INSIDIOUS DISEASE

Insidous Disease ble dannet i slutten av 2004 av Sven Atle Kopperud (Dimmu Borgir) og Jardar (Old Mans Child) 
sammen  med trommeslager  Tony Laureano  (Angelcorpse,  Nile).  Senere  ble  også  Shane  Embury (Napalm Death,  
Brujeria, Lock Up) med i rekkene. Etter mye leting fant de en unik vokalist i Marc Grewe (som tidligere sang det i  
tyske death metal-bandet Morgoth) som med sine syke skrik passet perfekt sammen med bandets rabiate stil. Musikalsk, 
lyrisk og visuelt er albumet «Shadowcast» fra 2010 summen av ærlig, brutal og voldelig death metal på sitt aller beste,  
som  ingen  fan  av  sjangeren  har  grunn  til  å  være  misfornøyd  med.  Bandet  har  den  siste  tiden  jobbet  med  den 
etterlengtede oppfølgeren, som fremdeles er uten navn, men vil være klar i løpet av 2017. Forvent enda mer brutalitet i  
form av skitten old school death metal! Dette blir deres første opptreden på Inferno Metal Festival.
https://www.facebook.com/InsidiousDisease

SLAGMAUR

Med et nytt album som snart kommer ut på Osmose under tittelen «Thill Smitts Terror» – er Slagmaur klare for Inferno  
Metal Festival for andre gang. For de som var heldige nok til å få med seg bandet live sist gang så er det liten tvil om at 
Slagmaur leverer noe av det mest skremmende, sære og syke norsk black metal har å by på. Ikke forvent en konsert av  
en typisk karakter. Dette bandet vet hvordan man gjør det visuelt riktig for å bygge opp den perfekte stemningen for å  

https://www.facebook.com/InsidiousDisease


akkompagnere sin unike black metal. Velkommen til et ekstraordinært show med Slagmaur på Inferno Metal Festival 
2017!
https://www.facebook.com/slagmaurofficial/

INFERNO METAL FESTIVAL 2017
Inferno Metal Festival er den eldste og mest ekstreme metal-festivalen i Norge, og en av de viktigste ekstreme metal-
festivalene i verden. Vi er veldig stolte av å holde denne posisjonen, og vi vil fortsette med å fronte norsk metal og  
invitere band fra hele verden til Norge. 2017 blir den 17. utgaven av festivalen som stadig er under utvikling.

BILLETTER
4-dags festivalpass (inkludert klubbkveld): 1800,- kr. (inkludert billettavgift)
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-4-dagers-pass-billetter/509769
3-dags festivalpass (uten klubbkveld): 1500,- Kr. (inkludert billettavgift)
http://www.ticketmaster.no/event/inferno-festival-2017-3-dagers-pass-billetter/509781
Billetter tilgjengelig hos Billettservice (http://www.billettservice.no/). Telefon: +47 81533133
http://www.infernofestival.net   /   http://www.facebook.com/InfernoMetalFestival  
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