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Johnny Hallyday, född Jean-Philippe Smet den 15 juni 1943 i Paris, död 6 december 2017 i Marnes-la-Coquette,[12] var 
en fransk skådespelare och rocksångare.[13] 

Hallyday hade en fransk mor och en belgisk far. Han körde svarttaxi i Paris och började sin karriär som sångare på 1960-talet 
med att huvudsakligen framföra franskspråkiga versioner av amerikanska rockhits, likt många andra på den tiden med 
likaledes amerikanskklingande artistnamn. Han var aktiv artist i 50 år, sålde över 60 miljoner skivor enbart i Frankrike, bland 
annat Que je t'aime, Le bon temps de rock 'n roll, Un jour viendra och Gabrielle. 

Under hans sista år ansåg vissa att Hallyday var politiskt kontroversiell efter en officiell flytt till Schweiz för att undvika fransk 
skatt. Han gav Nicolas Sarkozy sitt stöd i franska presidentvalet 2007. Hallyday uppträdde 2006 på det högerorienterade 
partiet UMP:s sommarmöte och stödde där Sarkozy som presidentkandidat. Han klargjorde senare att han framför allt stött 
personlige vännen Sarkozy snarare än partiet. Som motiv av sitt val av parti kommenterade han sin inställning med att "Jag 
vill inte vara vänster för att det känns bra att som kulturperson vara vänster; jag är höger för att jag tror det är bra för 
Frankrike".[källa behövs] 

Han hade en son med sångerskan Sylvie Vartan, som han var gift med 1965–1980, och en dotter med 
skådespelerskan Nathalie Baye som han levde tillsammans med 1982–1986. Han var gift med Læticia Boudou sedan 1996. 
De adopterade två döttrar från Vietnam: Jade, född 0411 och Joy, född 0812. 

 


