Scrapbogen er en kort animeret gyserserie i klassisk horrorstil.
Animationsstilen er "Motion Comic" som bedst kan beskrives som en
animeret tegneserie.
Fortællestil, effekter, kameravinkler, sceneskift er hentet i
tegneseriens verden, og man skal forstille sig en affilmet
tegneserie, hvor kameraet følger læseretningen og sceneskift
foregår ved at kameraet panorerer til næste billede til højre for
den netop afviklede. Det lyder måske kompliceret, men er ganske
enkelt, og en metafor man straks køber. De enkelte billeder er
animeret nænsomt, men effektfuldt og lydsiden og musikken er en
vigtig del af den totale oplevelse.
Motion comic genren rummer mange fortællemæssige muligheder, og er
en stil på vej frem. Derfor er der aspekter som ikke er afprøvet
endnu, det ønsker vi afprøve og raffinere til vores eget helt
særlige udtryk. Det er ikke en dyr produktionsform, men den er
yderst effektfuld.

pitch:
Filmens hovedperson, Martin, tager os tilbage til dengang han
skulle være juleafløser på et afsides liggende fyr på sydfyn. Et
nemt job der udvikler sig til et sandt mareridt. uhyggeligt og
uforklarligt.
På det ensomme fyr har Martin mulighed for at få indhentet noget
skolearbejde. Han har gode intensioner, men da han bladrer i en
scrapbog, bliver han fanget. De gamle udklip er spændende, og der
blandt andet et fra 1934 om en lokal barnemorder.
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Pludselig er det blevet sent og han går til ro, fast besluttet på
at give lektierne en skalle næste dag. Men næppe er han faldet i
søvn før han bliver vækket af... Barnegråd. Men er ingen børn i
fyret! Der er slet ingen andre i fyret end ham! Gråden kommer fra
stuen. Da han åbner døren forsvinder lyden. Tvivlende går han i
seng igen. Men lidt efter er den der igen. Barnegråden. Den gang
kommer den fra rummet han befinder sig i.
De tre afsnit fortæller samme historie set fra tre forskellige
vinkler.
1. afsnit handler den unge Martins oplevelser som juleafløser på
Kalvøfyr i 1997. (se vedlagte pdf).
2. afsnit tager os med tilbage til 1934, hvor en bestialsk
barnemorder er på fri fod. Flere børn er blevet myrdet og en
lurvet mand iført julemandskostyme har antastet en ung pige.
3. afsnit fortæller om Hans fra Lergraven, en stakkels udstødt og
mobbet landsbytosse. Han får en dag fingre et julemandskostume,
som han bliver meget glad for. Men tingene hænger helt anderledes
sammen end man skulle tro.
Scrapbogen er også en trilogi af graphic novels, hvor den første
netop er udkommet på forlaget Fahrenheit.
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