
W at een verademing is het toch 
om tussen al het death en black 
metal geweld dat Century 
Media uitbrengt een band als 

Alpha Tiger te zien opduiken! Deze Duitse 
jongens zien eruit alsof ze zijn blijven ‘hangen’ in 
de jaren tach g... en zo klinken ze ook. Terwijl 
bekendere teutoonse bands als Helloween, 
Gamma Ray en Edguy oorspronkelijk de mosterd 
bij de New Wave of Bri sh Heavy Metal à la Iron 
Maiden haalden (al kan daar bij Helloween over 
getwijfeld worden wegens al ac ef in de 
repe eruimte voor Bruce Dickinson bij Maiden 
toetrad), lonkt Alpha Tiger meer naar de 
Amerikaanse power metal van zo’n der g jaar 
geleden.  
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*** 

Categorie In het kort Score 

Techniek Zonder de formule uit de jaren tach g 
te verlaten of al te moeilijk uit de hoek 
te komen, reveleert Alpha Tiger zich als 
een technisch goed onderlegde band. 

  
ABCDEFGHI 
  
  

Songs Goed in het gehoor liggende nummers 
zonder opvullers en met een paar echt 
memorabele momenten die de aan-
schaf van deze cd een must maken. 

  
ABCDEFGHI 

Zang Stephan Dietrich klinkt als een cruising 
tussen Andre Matos en Geoff Tate. 
Sommigen zullen ‘s mans stemgeluid 
haten, maar wij lusten er wel pap van. 

  
ABCDEFGHIJ 

Score Een erg goed tradi oneel power meta-
lalbum met heel wat gedenkwaardige 
stukken. 

 
ABCDEFGHI 

Productie Uitstekende produc e, met een heel 
heldere mix en voldoende ademruimte 
voor alle instrumenten en de zang. 
Knap voor een tweede album. 

 
ABCDEFGHI 

Dat je op de digipack covers kunt terugvinden van 
Riot en het Japanse Loudness is wellicht geen 
toeval, maar toch doen de dubbele basaanslagen, 
het melodieuze dubbele gitaarwerk, de uitstekend 
in de mix zi ende basloopjes en – vooral – de 
hoge vocalen van zanger Stephan Dietrich veel 
meer denken aan, pakweg, Agent Steel of zelfs 
Queensrÿche ten jde van hun eerste albums. 
Vergeleken worden met een jonge Geoff Tate is 
natuurlijk nooit een oneer en daarmee weet je 
gelijk wat je aan deze band hebt. Dietrich brengt 
overigens ook heel vaak Andre Matos (ex-Angra, 
Shaman, Viper) in gedachten, wat meteen 
betekent dat hij in het ‘love him or hate him’-
straatje valt. Wij kunnen zijn stemgeluid wel 
pruimen en merken verder graag op dat hij op 
geen enkel moment geforceerd klinkt, ook niet bij 
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Na een leuke intro (die behoorlijk toepasselijk 
Intro werd gedoopt), wordt er direct hard 
afgetrapt met het uitstekende The Alliance, 
waarop het gaspedaal nog wat meer wordt 
ingeduwd bij het snelle From Outer Space. Wai ng 
for a Sign begint met een akoes sche 
gitaarharmonie, maar evolueert gaandeweg tot 
een onversneden metalsong met een sterke 
dubbele gitaarsolo. Daarop volgt de ijzersterke 

telsong Beneath the Surface, dat kan rekenen op 

het soort aanstekelijke refrein waar de 
voorvermelde Grote Voorbeelden ooit een patent 
op hadden en grote indruk maakt voor een band 
die nog maar aan zijn tweede album toe is. Geen 
twijfel aan mogelijk: deze song gaan we ten huize 
van de Metal Pope nog vaak draaien! 
 
Na het minder indrukwekkende Along the Rising 
Sun achten onze oosterburen het jd om wat 
progressieve invloeden toe te voegen, wat 
resulteert in het uitstekende en erg afwisselende 
Eden Lies in Ruins, dat met 7 minuten en 42 
seconden ook de langste song op dit album is. Met 
Rain lijken we ook de obligate powerballad 
voorgeschoteld te krijgen, maar na een tweetal 
minuten kunnen de heerschappen zich al niet 
meer inhouden en gaat het tempo de hoogte in. 
Het is enkel de voorbode van uitschieter Crescent 
Moon, zo een van die songs waarop gewoonweg 
alles goed zit: een knappe intro, een akoes sch 
stukje met een knap gevonden harmonie, de beste 
vocalen die Dietrich op dit album neerzet (denk 
aan Tate op Suite Sister Mary) en een structuur die 
heel wat interessanter is dan wat je kunt 
verwachten van een retro-power metalband in de 
trant van White Wizzard of Enforcer. Het 
afsluitende We Came from the Gu er begint met 
een geweldige basriff en is het meest meezingbare 
liedje van de en tracks op het standaard album. 
Knap dat je hier in 2013 naar kunt luisteren en nog 
al jd hetzelfde gevoel kunt krijgen als bij de eerste 
draaibeurt van, bijvoorbeeld, March of the Saint in 
1984. Een aanrader. 
 
Beoordeling: **** (op 5 sterren) 
 
Meer info: www.alpha ger.de, 
www.centurymedia.de  

Alpha Tiger: Beneath the Surface 
Tracklist 

 
1. Intro (1:48) 

2. The Alliance (6:11) 
3. From Outer Space (4:35) 
4. Wai ng For A Sign (6:33) 

5. Beneath The Surface (5:38) 
6. Along The Rising Sun (4:03) 

7. Eden Lies in Ruins (7:42) 
8. Rain (6:54) 

9. Crescent Moon (7:20) 
10. We Came From The Gu er 

(5:54)  


