
Spikymonster
Band yang berasal dari kota pematang siantar 
sumatera utara. band ini mulai terbentuk sejak 
mereka masih duduk di bangku sekolah me-
nengah pertama (SMP).
Band ini terbentuk pada tanggal 21 bulan janu-
ari tahun 2011. Band ini bergenre (Pop-Punk) 
dan ber-influence dengan band “Blink-182 ”.lalu
Band ini sampai sekarang masih lanjut di kota 
“Yogyakarta” untuk melanjutkan mimpi yang 
mereka punya semenjak di bangku (SMP).
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START THE NEW POP PUNK!
Spikymonster, sudah mempunyai 8 lagu tetapi dulu mereka belum pernah berfikir 
untuk membuat album atau E.P. karena pada masa itu mereka selalu mempunyai 
masalah antara personil dan akibatnya setiap lagu pasti memiliki personil yang 
berbeda-beda oleh sebab itu mereka tidak pernah membuat album.
Tapi seiring berjalan nya waktu mereka kembali bertiga dan posisi bassis dan juga 
drummer nya sudah ada di kota yogyakarta. mereka berdua tinggal menunggu 
kedatangan sang gitaris mereka untuk melanjutkan kuliah di kota yogyakarta dan 
juga melanjutkan band spikymonster. mereka sekarang juga sedang memper-
siapkan mini album (E.P). dan dalam waktu dekat ini mereka akan mengeluarkan 
album mereka dan membuat terobosan baru tentang “THE NEW POP PUNK”.

Setelah album, mereka mempunyai sebuah progres 
untuk maju kedepan dan memberi tahu kepada dunia 
indie bahwa mereka bisa mengubah jalan pop punk 
yang baru.
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Vadel aznim mauldhan sina-
ga pada awal nya dia tidak pernah ingin 
masuk kedunia musik, yang dia tau dan 
dia inginkan hanya fokus kedalam dunia 
olahraga terutama pada olahraga futsal.
tapi seiring berjalan nya waktu vadel in-
gin menjadi pemain bass dan akhirnya 
dia mendapatkan apa yang dia inginkan.

menjadi sukses tidak lah mudah
butuh disakiti dan dihina agar tahu 

rasanya berjuang.
vadel spikymonster

Ayub christian damanik pe-
main gitar vokal di spikymonster dia merupakan 
posisi paling penting di spikymonster karena 
berkat ciptaan lagu dan lirik yang dia buat selalu 
membuat orang ingin selalu mendengar lagu spi-
kymonster. sejak awal ayub selalu bermain musik 
dan dia juga merupakan multitalenta karena bisa 
memainkan hampir semua alat musik.

Band adalah perjuangan , keluarga , dan sex.
Ayub spikymonster

Dio putra hartama 
bermain di drum di spikymonster. dio 
juga selalu ikut menuangkan ide nya 
didalam lagu dan dio pernah menyip-
takan satu lagu untuk spikymonster, 
lagu nya adalah “Spikymonster-without 
rules” dio juga selalu membuat artwork 
dan logo untuk spikymonster.

Buatlah band anda seperti keluarga kecil anda.
Yoyo Spikymonster
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Album kita akan kita bagikan secara gratis nanti ketika 
kita berada di atas panggung, dan juga membagikan 
merchandise kita secara gratis, dengan alasan agar 
band dan lagu kita menjadi familiar di kota yang baru 
kami jalani ini kota yogyakarta(Vadel).

Setelah album selesai kita bakalan membuat launch-
ing album kita kota yogyakarta dan semua dana bakal 
kami tanggung pribadi demi mendapatkan sebuah re-
spect dari band band yogyakarta(Ayub).

Album selesai saya telah ngobrol dengan teman angka-
tan di kampus saya dan rencana nya kita bakalan mem-
buat video clip untuk single pertama di lagu “a moody 
teen” nanti. kemudian rencana berikutnya membuat 
artwork untuk T-shirt saat berada di launching album 
nanti(Yoyo).

Setelah album  nya sudah kelar lagu mereka bakalan di 
putar di radio bandung dan juga sudah mendapatkan 
banyak channel untuk maju kedepan(Gocak-manager 
spikymonster).


