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Godnat og sov godt
Morten er 7 år og en helt almindelig dreng. Han bor med sin onkel Sofus i et gammel fyrtårn. Han
er ligesom alle andre drenge på sin alder, stort set. Der er lige en enkelt ting: Når Onkel Sofus siger,
at Morten skal gå i seng og sove, så brokker han sig aldrig. Der er aldrig noget bøvl. Han børster sine
tænder og putter sig uden protester. Og når Onkel Sofus engang imellem har glemt, at det er Mortens
sengetid, ja så kommer Morten selv og spørger om han ikke snart må gå i seng.
”Der er jo noget helt galt med den knægt,” tænker Onkel Sofus og river sig i håret. Og han aner ikke sine
levende råd. Hvad skal han dog gøre?
Men så får han en ide. Hvis nu han fortæller Morten en uhyggelig historie om dinoer, drager og hekse
lige inden han skal sove, så skal han nok holde op, med altid at ville så tidlig i seng. Onkel Sofus skriver
til alle han kender, om de vil sende ham deres allemest uhyggelige historie, så Morten kan blive en
almindelig dreng igen. Ligesom de andre drenge.
Og det er her serien starter: Intro’en fortæller ovenstående forhistorie og selve episoden vil udfolde sig
efter denne skabelon: Onkel Sofus modtager et brev. Det er fra tante dit eller farbror dat og indeholder
en uhyggelig historie. Morten går i seng og onkel Sofus læser brevet højt for ham. I sengen ligger
Morten og lytter. Historien fortælles i onklens malende mimik kombineret med animerede sekvenser
af de mere farverige dele af historien. Det hele er temmelig uhyggeligt, men allermest sjovt, og ender
altid med at Morten alligevel falder i søvn og onkel Sofus ligger vågen og ikke kan sove.
Visuelt tænker vi en tidsløs eventyrlig ramme, der kan rumme både dinoer, drager, hekse og drenge.
Men alt er åbent, og vi vil gerne skabe serien i dialog med DR Ramasjang.
Hver episode er på 12 minutter og målgruppen er DR Ramasjangs seere.

Tiny Film har produceret tv og film i over 20 år, og ledes af Søren Tomas og Karsten Mungo
Madsen, der startede samarbejdet i 1992 med tegnefilmserien Thomas og Tim, der siden
er blevet er B & U klassiker, siden er det blevet til en stribe produktioner af animationer
og live action serier til DR og udlandet. Senest har det været børnegyserserien “Historietimen” (18 x 20 minutter) og preschool animationsserien “Hjørnebjørne” (78 x 7 minutter)
der har vakt opmærksomhed.
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