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RAMASJANG 
 

På Ramasjang vil vi gerne se vores eksisterende karakterer udvikle sig og gå i nye 

retninger, men vi er også meget åbne for nye universer. I jeres idéudvikling skal I dog være 

opmærksomme på, at Ramasjang nu går højere i sin målgruppe, og det er især de 6 til 8-

årige, der skal have lidt mere fokus i de pitches, som I byder ind med.   

I må komme med alt fra fiktion, fakta og events - bare jeres ideer har rod i Ramasjangs 

fire kodeord: magisk, komisk, skævt og fantasifuldt. 

 

KONKRETE EFTERSPØRGSLER  

 

1. FORÅR:  

På Ramasjang efterspørger vi en programserie, der allerede kan produceres og 

sendes i slutningen af maj 2020.  

 

2. SOMMER 

Vi efterspørger desuden en sommerserie, der både kan fange børnene på flow og on 

demand.  

 

3. EFTERÅR 

Derudover søger vi en efterårsoplevelse, der kan markere sig blandt stærke tv-

traditioner på Ramasjangs flader.  

 

Og så er I altid velkomne til at byde ind med projekter, der kan løftes i et stærkt 

samarbejde med DFI.  
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SPIL  
 

Generelt ønsker vi spil, der sætter gang i fantasien og inspirerer til forskellige typer leg. 

Spil skal være nyskabende og overraskende. De skal støtte og udfordre den kognitive 

udvikling for alle alderstrin i målgruppen. Vi leder efter spil, der formår at skabe 

nysgerrighed i forhold til den verden, der omgiver børnene. 

På Ramasjang skal der være udvalg af forskellige spil, der er indholdsmæssigt 

appellerende for alle alderstrin i målgruppen. Der skal være spil, man kan spille alene eller 

sammen med andre. 

 

HØJ KVALITET 
 

Der er krav om brugertest i udviklingsfasen. Vi skal altid sikre, at spillene rammer plet ift. 

målgruppens behov.  

Spil skal fungere på både tablet og smartphone.  

Der vil både være A- & B-produktioner 

Derudover skal der være sammenhæng med øvrige udgivelser i Ramasjang- både med TV 

og digitalt indhold. Derfor kræver vi, at der fokuseres på genkendelighed og sammenhæng 

med Ramasjang-universet ved: 

• Spil skal altid have en tydelig krog ind i Ramasjang-universet 

• Spil skal følge Ramasjangs dogmer om interaktionsdesign, som gælder spil såvel 

som Ramasjang-appen generelt. 

 

KONKRETE EFTERSPØRGSLER:  

 

ARKETYPISKE SPIL:  

MÅLGRUPPE: 4-8-årige 

BESKRIVELSE: Som en del af vores A- og B-spilsstrategi efterspørger vi en pakke med 4-

5 skabeloner på arketypiske spil, der kan bruges som grund-skelet til mindre 

spiludgivelser. 

LANCERING: løbende i 2020 – start 2021 

 

ODA OMVENDT SPIL  

MÅLGRUPPE: 4-6-årige.  

BESKRIVELSE: Oda er opfinder og har bygget en zapper, som kan en masse ting. Hun kan 

bl.a. vende ting på hovedet, ændre tiden og i sæson 3 kan hun zappe voksne om til børn. 

Der er et godt spil gemt i Oda, og det vil vi og Sam productions gerne se bud på. 

LANCERING: Foråret 2020. 
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NATURSPIL: 

MÅLGRUPPE: 4-6-årige.  

BESKRIVELSE: Vi leder efter et spil, der kan fungere som en digital forlængelse af vores 

store natur-temasatsning ”Vilde vidunderlige Danmark”. 

LANCERING: Efterår 2020. 

 

SPIL DER INDBYDER TIL SAMVÆR 
MÅLGRUPPE: 4-8-årige 

BESKRIVELSE: Vi ved, at børn ofte deles om en tablet, når de spiller, men spillene på vores 

platform er overvejende single-player spil. Vi efterspørger spil, der er designede til at 

være sociale. 

LANCERING: Efterår 2020 

 

Og så er I altid velkomne til at byde ind med projekter, der kan løftes i et stærkt 

samarbejde med DFI. 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

• Ramasjang-appen er en HTML5-applikation. 

• Appen er en omnibus app, der indeholder spil og tv-programmer kendt fra 

Ramasjang. 

• Teknisk set er det en webapp, som eksekveres igennem en native app (ved hjælp af 

Apache Cordova). 

• Dokumentation: https://wiki.ramasjang.heyday.dk/ 
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ULTRA FAKTA  

 

Ultras faktaprogrammer er i meget hård konkurrence med stort set alt indhold, der er 

lagt på YouTube. Derfor er vi meget bevidste om, at vores indhold er ekstremt klik- og 

OD-parat. Men vi er mindst ligeså opmærksomme på, at vi er her for at lave public 

service, og det er faktisk en styrkeposition, som ingen andre kan eller vil være med på pt. 

Vi laver grænsesøgende indhold, som kan og må gå meget langt, fordi det er public service 

baseret på reel målgruppeindsigt, som man kan komme til at reflektere over. Vi arbejder 

med to forskellige typer af fakta:  

 

1. SERIEL SHORT DOC TIL ULTRA 
• MEGET KLIKBAR INDGANGSVINKEL 

Uden fascinerende case/miljø/etc. er der ingen, som klikker på serien. 

• MAKSIMALT TO HOVEDPERSONER 

Så få, at man lærer dem at kende; så unge at man kan relatere til dem. 

• ENKEL OVERORDNET FORTÆLLING 

Stor bue skal være simpel – vi fokuserer først og fremmest på de små. 

• KORTE, SKARPT VINKLEDE AFSNIT  

Hvert afsnit én klart opbygget historie – og der er altid et klimaks med. 

 

2. FORMATERET FAKTA TIL ULTRA 
• GRÆNSESØGENDE TILGANG 

Vi skal blive det, man snakker om i frikvarteret den tid, hvor vi sender. 

• MEGET KLAR PS-DAGSORDEN 

Det skal ikke skæres ud i pap eller leveres som en kedelig pegefinger; 

og det er PS for vores målgruppe – ikke dig eller teenage-forældrene… 

• OG I SKAL GÅ HELT TIL KANTEN  

Ultra Nyt perspektiverer – og Ultra Fiktion sørger for identifikationen. 

• KORTE, SKARPT VINKLEDE AFSNIT  

Hvert afsnit en ny vinkel; har afsnittet ikke et særkende, ser de det ikke. 
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KONKRETE EFTERSPØRGSLER  

 

2 X SERIEL SHORT DOC 

• Begge til udkomme i løbet af 2020.  

• 8-15 afsnit evt. med S2-potentiale 

• 5-10 minutters varighed pr. afsnit. 

• Til enten de 9-12 eller 13-14-årige. 

• Bred, dreng eller pige – vælg aktivt! 

 

2 X FORMATERET FAKTA: 

• 1 x 2020 – Emnevalg er frit, så længe det er relevant for vores målgruppe. 

• 1 x 2021 - Potentielt ”trivsel”; et fokus på mobning i skolen i samarbejde med 

Skolernes Trivselsdag. 

KRAV: 

• For ‘lille’ og for ‘store’ Ultra. 

• 4-6 afsnit, vi larmer i en uge. 

• 8-15 min. varighed pr. afsnit. 

 

Og så er I altid velkomne til at byde ind med projekter, der kan løftes i et stærkt 

samarbejde med DFI. 
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ULTRA FIKTION  
 

På Ultra har vi både A-fiktion og B-fiktion. A-fiktion har en bred appel til en bred 

målgruppe (eks: alle 9-12-årige). Hvorimod B-Fiktion har en bred appel til en snæver 

målgruppe (eks: drenge 10-12). 

Fiktion på Ultra har altid høj volumen. Vi ønsker at se bud på serier på 15-30 episoder med 

potentiale for genbestilling. 

Serierne skal ramme bredt og drive trafik til DRTV samt til alle Ultras platforme. 

Serierne skal adskille sig fra den udenlandske konkurrence ved at have et særligt dansk 

perspektiv i tematikker og særpræg. Hertil er identifikation nøgleordet – også når det er 

powerfantasy eller fantastisk fiktion.  

Vi går kun videre med bud på fiktionsserier, som er funderet i dyb research. Vi kræver, at 

serierne bliver bundet op på konkrete behov hos målgruppen, og at der er lagt en plan for 

indarbejdelsen af researchen, både inden der nogensinde plottes, og i processen, hvilket 

involverer ”juniorredaktører” på synopsis og manusplan. 

 

KONKRETE EFTERSPØRGSLER  

 

EFTERÅRET 2020 (OKTOBER): DRENGENE  

• Målretter sig dreng på 12 år.  

• Fokuserer mere på handling end på relationer 

• Konkret behov ved drengene undersøgt og understøttet af grundig research. 

• Rammer bredt og indtager en styrkeposition som ikke allerede er optaget 

• Tager drengene seriøst.  

 

 

2021 Q1: 13-14-ÅRIGE BRED 

• Fiktion placeret i en kultur eller miljø de unge er fascineret af.  

• Gennemført særpræg på æstetik med klare valg og fravalg – fra klippeteknik til 

kostumer til locations.  

• Overvej etablering af eksternt samarbejde som kan være med til at give credibility i 

kulturen og hos seerne.  

• Skal vække opsigt og kunne være genstand for omtale fra starten – via 

medvirkende, emne eller greb. 

• Rammer målgruppen på tværs af køn. 
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2021 Q2: 9-14-ÅRIGE BREDT 

• De 9-11-årige ser med og fanger meget 

• Rammer de 12-13-årige bullseye 

• De 14-årige holder øje 

• Eks: ”Skyldig” 

• Mulige tematikker, men ikke nødvendigvis styrende for plottet: Diagnoser, klima, 

provokerende adfærd 

 

Og så er I altid velkomne til at byde ind med projekter der kan løftes i et stærkt 

samarbejde med DFI. 
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BRANDPLATFORM RAMASJANG  
 

MÅL  

Jeg elsker Ramasjang! (Børnene)  

DR Ramasjang = dansk børnekultur (forældrene)  

 

ROLLE  

DR Ramasjang samler Danmarks småbørn og deres forældre omkring sjove oplevelser i et 

trygt fællesskab med plads til alle.   

DR Ramasjang udfordrer børnenes fantasi og styrker deres udvikling og selvværd.  

DR Ramasjang ser verden fra barnets perspektiv. Derfor er vi tæt på og en naturlig del af 

børns hverdag og liv i Danmark – og en aktiv del af dansk børnekultur.  

 

MÅLGRUPPE  

Alle 3-6-årige drenge og piger.  

Sekundært fra deres forældre. 

 

LØFTE  

1 times Ramasjang = 100 timers leg.  

 

  

VÆRDIER  

• Fællesskab 

• Nærhed  

• Nysgerrighed  

STIL OG TONE  

• Legende: inviterende og sjov  

• Original: Fræk på en børnelogisk måde  

• Afsæt i dansk sprog og kultur  
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BRANDPLATFORM ULTRA  
 

 

HVORFOR - MISSION OG INTERNT BRANDLØFTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL HVEM OG HVORDAN? - MÅLGRUPPE OG MÅDE 

 

 

 

 

 

5 FRIHEDER, DER GØR DET FEDT AT ARBEJDE MED ULTRA 

 

 

 

5 FRIHEDER, DER GØR DET FEDT AT ARBEJDE MED ULTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultras mission er at sætte det på spidsen, som fylder i de 9-14-åriges danske verden:  

Vi viser handling og konsekvens, så de mærker deres grænser og tænker over, hvor de selv står.  

Ultra er det eneste danske public service-tilbud til 9-14 årige. De udvikler sig konstant.  

For at være relevant for dem, skal vi derfor sætte 100 % ind på et særpræg i måden, vi vil dem.  

Og alle, der pitcher idéer og producerer indhold til Ultra, skal arbejde seriøst med særpræget.  

Særpræg-cirklen præciserer og sætter rammen for det særpræg, der skal sikre relevans hos de 9-

14-årige. Den kan bruges frit. Uden en bestemt rækkefølge. Og uden at nå hele vejen rundt.  

Tommelfingerregel: Udnyt mindst 3 af 5 friheder, og det har eksekverings-potentiale!  
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DR MEDIEINDKØB – PRIS, VILKÅR OG RETTIGHEDER 
 

DR Medieindkøb er en afdeling i DR, der varetager al forhandling af pris, vilkår og 

rettigheder på tv-, radio- og spilproduktioner fra de eksterne produktionsselskaber, 

hvilket betyder at du som producent møder os, når en redaktør fra DR Medier på 

baggrund af en interesse i din pitch beder os om at afsøge om pris, vilkår og rettigheder.  

 

DR Medieindkøb har til formål at fastholde DR som en attraktiv og professionel 

samarbejdspartner og styrke og optimere DR’s eksterne programindkøb og 

rettighedserhvervelse – det opnår vi ved at samle forhandlingsmandatet ét sted og en 

hurtig og enkel proces for aftaleindgåelse. 

 

Når man som ekstern producent handler med DR, indgår vi aftalerne på de 

standardaftaler, der er tilgængelige på dr.dk/producent. Der kan fra produktion til 

produktion være særlige forhold, der gør sig gældende, men det vil vi altid præcisere, når 

vi beder om et tilbud på en produktion. 

 

Vi fungerer også som en rådgivningsfunktion for alle de forhold, man som ekstern 

producent støder på ift. rettigheder, når man leverer til DR. 

 

Hvis du har spørgsmål til aftalerne, den måde vi arbejder på, rettighederne vi ønsker at 

sikre os – eller noget helt fjerde, så tag fat i mig eller én af programindkøberne. Du finder 

vores kontaktoplysninger på dr.dk/producent 

 

Vi glæder os til at samarbejdet om jeres fantastiske børneprogrammer! 

 

Martin Engelhardt Hansen, Teamleder DR Medieindkøb – mtih@dr.dk 
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